
J
ohansson är pessimist! säger Martin när 
han kliver in i garaget.
– Pacifist? säger pappa och kliar sig i 

nacken. 
Det gör han alltid när något inte går som 

han har tänkt. 
– Jaså, är han det? fortsätter pappa. Jag 

trodde han hade gjort militärtjänst, jag. Paci-
fister är ju emot att använda vapen.

– Nej, jag menar inte det. Johansson tror 
att jorden snart ska gå under.

– Aha, du menar pessimist! Det betyder 
något helt annat.

Pappa lägger ifrån sig skiftnyckeln.
– En pessimist är en som ser mörkt på livet 

och alltid tror att det allra värsta kommer att 
hända.

– Tror du att jorden kommer att gå under, 
pappa?

– Det gör den kanske, om vi inte klarar att 
vända utvecklingen, säger pappa. Men det 
kommer nog inte att ske under vår livstid.

– Farmor säger att det ska bli en ny himmel 
och en ny jord. Tror du det?

– Hmm.
Pappa blir alldeles stilla. Han vrider lite på 

sig. Martin vet att pappa inte tycker om frågor 
som handlar om Gud. 

– Jag vet inte riktigt, Martin. Du vet ju att 
jag inte tror på samma sätt som farmor gör. 
Det är säkert fint att kunna tro. Jag kan bara 
inte få in det i mitt huvud.

– Du har mycket annat i ditt huvud, du pap-
pa, säger Martin. Dessutom ska du inte tro 
med huvudet, utan med hjärtat!

– Nu låter du precis som farmor, ler pappa.
Men så blir han allvarlig igen. Hans blick 

stirrar rakt fram. Så gör han alltid när han tän-
ker intensivt på något. 

Pappabekymmer
– Jag tyckte det var enklare att tro när jag 

var liten, säger han och börjar skruva med bi-
len igen.

Martin känner att pappa helst inte vill pra-
ta om detta mer. Det känns lite sorgligt inuti 
honom, för han tycker väldigt mycket om sin 
pappa. 

Martin släntrar ut ur garaget. Just nu kän-
ner han sig som en sådan där pessimist.

På väg hem från skolan nästa dag får Mar-
tin syn på Johansson som skottar bort snö 
från sin trappa. Då minns han vad han pratade 
med pappa om i går. 

Farmors röda bil står på uppfarten till huset. 
Hon ska laga middag till Martin och Pernilla i 
dag. Mamma har rest på kurs och pappa mås-
te jobba över.

– Hur är det med dig egentligen? frågar 
farmor.

Hon ser att Martin tänker på något speciellt. 
– Är du på dåligt humör?
– Jag är pessimist!
Martin glor ut genom fönstret.
– Det var ju ledsamt. Varför det då?
– Pappa tror inte på en ny himmel och en 

ny jord. Han tror bara på jordens undergång. 
Farmor sätter sig vid köksbordet. 
– Vad kan vi göra åt det då?
– Ingenting, suckar Martin.
– Är du säker på det? Är det inte något du 

har glömt?
Martin ser på farmor. Vad är det hon menar?
– Det går ju bra att be, ser du. Jag ber för er 

varje dag. För din pappa också.
– Det har inte hänt något ännu, mumlar 

Martin.
– Det är sällan som man får bönesvar med 

en gång, säger farmor. Det kan ofta ta lång tid, 
kanske många år. Och Gud svarar inte alltid 

som vi tänkt. Du och jag skulle kunna be lite 
nu. Här finns ju ingen som stör oss.

Martin känner sig lite generad. Det var 
längesen som han bad högt. Men farmor bör-
jar och Martin fortsätter.

– Käre Jesus, kan du inte hjälpa pappa att 
tro. Och hjälp honom så att han inte är så 
stressad hela tiden …

I samma ögonblick som Martin säger 
”amen” hörs ett brak i hallen. Det är Pernilla 
som kommer och då blir det slut på stillheten. 
Hon vill berätta om allt som har hänt i skolan.

På kvällen ser Pernilla på barnprogram. 
Martin går in på sitt rum och sätter sig bred-
vid datorn. Han spelar Minecraft och glömmer 
helt bort tiden. Han rycker till när en hand tar 
honom om nacken. 

– Pappa! Du skrämde mig! Är du redan 
hemma?

– Redan? Vet du vad 
klockan är unge man? Nu 
behöver du gå och lägga 
dig.

– Men farmor sa inget …
– Nej, hon är lite för 

snäll, säger pappa och för-
söker låta sträng på rösten. 
Nu måste du klä av dig och 
borsta tänderna snabbare 
än blixten!

– Okej. 
Nu känner Martin att han 

är trött.
– Får jag en godnattkram? 

undrar farmor när Martin ru-
sar förbi.

Martin tycker att han är 
lite för stor för sådant, men 
eftersom det är farmor så …

Snart ligger han under 
täcket. Innan han vet ordet 
av har han nästan somnat, 
men inte helt. Han hör ljud 
och vaknar till.

– Det är bara jag, säger skuggan borta vid 
skrivbordet. Du glömde stänga av datorn.

Pappa kommer och sätter sig på sängkan-
ten. Det var längesen han gjorde det. Han sä-
ger ingenting. Han bara stryker Martin över 
håret och ger honom en kram innan han tyst 
lämnar rummet.

Martin känner att han blir glad och varm in-
uti. Pappa är snäll även om han har mycket att 
göra. Och han tror att pappa har många djupa 
tankar, både i huvudet och i hjärtat, även om 
han inte berättar om dem.
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