
 

 

Zina ur Kvinnornas Decamerone av Catarina Gnosspelius 

 

Zina 

Han hade ett litet rum, mer som en skrubb. Den ena väggen var täckt av hyllor 

med böcker staplade ända upp till taket. Han gav mig en kopp te och vi satte 

oss i soffan och började prata. Ett långt, djupt samtal. Det var festligt 

egentligen, där satt jag som en obildad lösdrivare och så han som hade lång 

utbildning och som hade suttit inne just för sina kunskapers skull. För 

sanningens skull, kan man säga. Tre år, första gången. Sen åtta, dom sista två 

åren hade han suttit isolerad. Och jag berättade hela mitt liv för honom, vi 

lyssnade på varandta och ingen vodka behövde vi, bara te... Aldrig förr hade 

jag haft ett sånt samtal med en man. 

 

Och han bäddade åt mig med rena lakan i sängen, och sen la han sig på golvet 

med en rock över sig. Men varför ska du sova på golvet? Du är visserligen lärd, 

men för mig är du bara en lägerfånge, så vi kan vara tillsammans i alla 

enkelhet. 

 

Han la sig hos mig och jag höll om honom. Och jag kände en sån sorg över 

både honom och mig själv och jag började gråta. Vad som egentligen hände, 

det minns jag inte. Bara att jag hade det fint med honom, som om det aldrig 

hade funnits nån före honom. Och jag minns att han också hade tårar i 

ögonen, jag var inte den enda som rann över. Lustigt, va? Tycker ni inte? Vänta 

bara, snart kommer det verkligt festliga. 

 

Vi steg upp på morgonen och plötsligt sa han: ”Förlåt mig Zina, detta borde 

jag sagt dig redan igår. Men när det nu har blivit så här mellan oss, så säger 

jag det nu: Jag vill gifta mig med dig.” 

 

Knäppt va! Han hade blivit galen! Han och jag! Va! En fin människa som han – 

och så jag! Så jag stack! 


