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”Kattögon” 

 

det var då allting burjade hända på riktigt för nesta dag jag vakna tidit och kom i pricis 

tid till skolan och marco va redan dära för första gången i historjen som han kom inte 

för sent. och när vi snacka så snacka han lite anor lunda. jag sa va fan pratar du så där 

för tjockis. han sa hur??? och jag sa du snackar fett som en svenne. för han jorde det. 

man hörde inte att han var svarting och han sa ord som svenskar kan. plus att han hade 

fått lite jusare hår där bakom öronen för det var lite blont hår där. det gick sen flera 

dAgar och det hände inget och vi drack inte för marcos läsk var slut. men en dag ringde 

han till mej för han hade fÅtt ett brev en lapp där nån hade skrivit typ en resept. det stog 

att man skulle ha cola och salt och vit lök och man skullE blanda alltihop och koka det 

och sen dricka det kallt sen. ska vi göra? frågade marco och jag sa okej. men när vi höll 

på så läste han att vi behÖvde krossade kattögon. vafan är det sa jag. jag vet inte sa han. 

vi gick till hans morsa som kollade på teve. vi hade sagt till henne vi hade fått en läxa i 

hem kunskap. marco frågade vad det var som hette kattögon. hans morsa visste inte. 

hon kollade i en ordbok för att kolla vad kattögon var på spanska. kanske det var en 

krydda eller nåt typ en krydda men det stog inte. så hon visste inte och sa till oss vi 

skulle ringa nån klass kompis eller våran lärare. Vi sa okej men det vi sket ju i det så 

klart. så nästa dag i biblan i skolan frågade vi kärring bibliotekarien. hon ser ut som en 

russin i fejan för hon är gammal plus att hon solar solarium. vi fråga vad kattögon var 

och hon sa det är nÅgra fina stenar som heter så och så heter också reflekser på en 

cykel. vi tänkte hela dan sen hur fan skulle vi fixa reflekser på en cykel eller såna stenar. 

och hur fan ska man kunna dricka det det var förförra Onsdag. för den dagEn hade vi 

prov och jag hade inte pluggat och inte marco heller så klart för han pluggar aldrig 

fetarslet. det var ett prov om svenska författare typ stinberg och såna. men marco fick 

bäst i klassen! för vi fick tillbaka proven på fredag och han hade nestan alla rätt. och 

läraren sa strålande marco. flaco frågade fuskade du? och marco sa nej jag svär jag vet 

inte hur jag fick så bra. för Fetarslet är ju ingen plugghÄst. han är tillomed lite dum. och 

endå fick han så bra. vi gick hem ihop och snackade och jose sa att han trodde att 

kattögon bara var ögon från en katt. vi sa är du dum fan vad du är ruBbad. men så sa 

han att den dära läsken hade ju som köttsmulor som flöt omkring. vi blev helt tYsta. 
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men jag kände att det var fett med äcklit. jag mår fett med dålit nu. jag vill inte skriva 

mer igenkligen. 

 

Ur Alejandro Leiva Wenger, ”Elixir”, ur Till vår ära, Bonniers (2001) s. 31f. 


