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Ett slags förord

 Konstigt att den här boken ens har blivit utgiven 
 – se bara så tunn den är. En och annan recension 
 har väl skrivits, fast mest samma tjat överallt. 

Man har hängt på mig en massa utländska etiketter och 
varit nöjda. Här har du, skriv under på det här, säger de. 
Fast det är inte det som stör mig. För det mesta menar 
man att boken handlar om uppror – mot det normala. 
Det håller jag inte alls med om: var i Ryssland har ni 
någonsin sett någonting som varit normalt? 

Till exempel är några av mina vänner » normala«, 
medan andra inte är det. Och ungefär lika många ur 
båda grupperna har hamnat i fängelse. Lika många har 
supit ner sig eller haft ihjäl sig av ren dumhet. Faktum 
är att en ganska stor andel av de »normala« har suttit 
inne. Hur kan det komma sig? Jo, för att de lever ett 
onormalt liv – rättare sagt ett dåligt liv. Förnedringar-
na har format vårt folk, karaktären har fostrats till feg-
het, vi bara drömde i vår förtvivlan. Vi ville leva ett 
normalt liv: inte förnedra oss, inte förråda varandra, 
utan stå upp för sig själv – åtminstone några minuter i 
veckan. För den sakens skull var man tvungen att vara 
olycklig – för att slippa vara rädd. 

Ta till exempel en ryss som blir hårt knuffad av en 
typ i läderjacka på tunnelbanan. »Hörru, se dig för!« 
utbrister han – och då vänder sig typen om och visar 
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 Solen lyser glödhet i skyn. Den klara himlen och 
havsvattnet är metylenblå, som när man var liten. 
Vi vandrar uppför kullen mot gamla stan, där 

den forn tida fästningsmuren slår sina ringar likt långa 
slingrande stendrakar. Runt omkring är det fullt av 
övergivna hus, ingen har brytt sig om att vare sig riva 
eller renovera dem och de flesta bebos av zigenare. Vi 
är också ute efter ett nytt hus. Högre och högre upp för 
den lilla stenlagda vägen går vi, tills vi nästan är ända 
uppe på krönet. Där hittar vi det. 

En vitkalkad villa, välskött och inte särskilt stor: två 
våningar, vindruvsodling och veranda. Först kollar vi 
att det finns el – jo, den funkar, kollar vattnet – jo, det 
funkar också, men inte en människa syns till. Bara att 
flytta in, alltså.

Jag har ställt ut en fåtölj på verandan. Det är varmt 
trots december. Nedanför mig syns hustak av tegel, 
hamnen, viken och de snötäckta bergstopparna vid 
horisonten. Bland all bråte i huset hittade jag en massa 
böcker på främmande språk, och så en tom linjerad 
anteckningsbok – det är den jag skriver i. Jag har inte 
haft någon lust att skriva på länge, men nu vill jag plöts-
ligt igen. Jag behöver det. Jag låter alla spänningar släp-
pa och skriver helt enkelt ner bilderna, en efter en, allt-
eftersom de flyter upp i minnet. Hela den här tiden har 

sitt otäcka, otäcka nylle. Eller rentav sin polislegitima-
tion, vem vet. Och då minns ryssen genast ett viktigt 
ärende och åker raka vägen hem, men berättar ingen-
ting för frun. Den ryska ordningsmakten har över två 
miljoner medarbetare. Och i Rysslands fängelser sitter 
nästan lika många arma satar. Folk hamnar i fängelse 
därför att de vill äta – det är hela grejen. 

Kort sagt, vi ville bara leva ett normalt liv, normalt, 
och inte det liv som ni lever, kära ryssar. 

De mäktigas båge har brustit, de svaga håller fort-
farande på att spänna sin med kraft.
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de levt inom mig, de har befolkat mig och pinat mig så 
att jag inte har kunnat tänka på annat. Men nu gör jag 
dessa anteckningar, och för varje sida är det som om en 
av de demoner som bitit sig fast i mitt huvud lämnar 
mig och finner en ny boning – på papperet. Ju mer jag 
skriver, desto lättare blir jag till sinnes, jag flyttar över 
alla mina våndor till dessa sidor som uthärdar allt, som 
alltid. Jag känner mig verkligen lättare, jag minns för 
att glömma.

✯

Jag och Zjenja hänger med några tjejkompisar i deras 
lya i Petrograd. Utanför fönstret vräker snön ner, vi 
sitter inne och deppar. Vi har lämnat vår hemstad och 
allt som band oss till den bakom oss. Knarkroteln hade 
till slut fått nys om Zjenja och satt span på hans lägen-
het. När sen Roma kom dit för att hälsa på hade de 
dängt upp honom i snutbilen och därefter tvingat ho-
nom att göra knäböj naken i två timmar för att he roinet 
skulle ramla ut. Nu är vi här och jag har gett honom en 
sil, Zjenja är belåten. Damerna förser oss med dryck, 
och jag får lust att snacka om djupa grejer, deppa ner 
mig. Jag lägger en platta med Vertinskijs romanser på 
skivspelaren.

»Det var verkligen hög tid för dig att flytta, Zjenja. 
Du skulle helt klart ha hamnat i finkan eller dött av en 
överdos om du hade stannat kvar i Moskva.«

»Minns du när jag nästan kolade den där gången i 
Petrozavodsk?«

»Ja, det var satans nära. Rena turen att vi hittade dig. 
Vi körde runt med bussarna i hela stan och så plötsligt 
vid ett rödljus fick jag syn på dig – du bara stod där med 
tomma ögon. Jag fattar fortfarande inte hur du tänkte 
när du tog femton droppar.«

»Äh, jag tänkte man kunde väl testa, det bara blev 
så. Jag hade ju slagit in på den vägen för länge sen. Jag 
minns inte ett jota, bara hur jag vaknade i bussen med 
dig och de andra, och så kände jag plötsligt hur hjärtat 
stannade. Det blev helt tyst. Så jag bankade knytnäven 
i bröstet, först en gång och sen en gång till. Då kickade 
det igång igen … prekordialt slag, första hjälpen.«

»Du, bästa första hjälpen är en fet smäll på käften. 
Det funkade i alla fall ofta för oss när vi behövde få liv i 
nån på jobbet. ›Frestaren är stark‹, som vår ryskorto-
doxe boxare säger.«

»Jag frågade Fedja en gång var han hade fått alla de 
där ärren över ögonbrynet ifrån. Och då svarade han: 
›Jag hamnade i bråk på fyllan en gång och fick så mycket 
spö att jag tuppade av. De körde mig till snabbtorken 

– akutmottagningen för redlösa. Det var mitt i natten, 
och där vaknade jag på ett hårt jävla metallbord av att 
en snubbe höll på att sy ihop ögonbrynet på mig lika 
hårdhänt som om jag var en hund, med ciggen vippan-
de rakt över ansiktet på mig. Ont som fan gjorde det 
och dessutom var jag aspackad, så min första reaktion 
var att ge honom på käften. Då kom en massa typer 
springande från alla håll, i vita rockar, som värsta kyl-
skåpen, och började spöa upp mig av bara helvete innan 
de kastade ut mig i kylan. Klockan var fem på morgo-
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nen, det var precis att jag lyckades släpa mig till metron, 
jag visste knappt var jag var nånstans och kläderna var 
styva som kartong av torkat blod. Några pengar till 
biljetten hade jag inte, men tanten i spärren sa bara: In 
med dig, käre vän, kommer du från snabbtorken nu 
igen …‹ Han hade massor med såna där historier.«

»Jag minns en annan gång, för typ fem år sedan, vi 
skulle till Kirov och hela vägen satt han och berättade 
rövarhistorier från jobbet, du vet, alla de där fabrikerna 
han varit på. Hur de brukade supa och spela kort i verk-
stan, och den som förlorade krokade de upp i en kran 
och bjöd på en flygtur över de öppna smältugnarna. Där 
hänger han och skriker som en stucken gris medan han 
grillas långsamt, alla andra tycker det är skitfestligt … 
Och så slog de vad om vem som vågade hoppa över ka-
ren med syra. Eller den om förklädena, har du hört den?«

»Nej.«
»I snickarverkstan på en fabrik där han jobbade hade 

de en grej de gjorde när nån blev för full på skiftet: då 
drog man på honom ett sånt där skyddsförkläde av pre-
senning och nitade fast hela skiten i snickarbänken så 
att han inte skulle ramla omkull! Och när förmannen 
kommer in för att kolla står hela avdelningen uppnitad 
där …«

»Just precis. Han hade väl jobbat på såna där ställen 
sedan han var fjorton …«

»Jo … jag tänker ofta att han – och det sa han ju 
själv – att han hade kommit upp sig bra här i livet. Att 
ödet hade haft ett trist ekorrhjul i beredskap åt ho-
nom, bara fattigdom och skit, men i stället fick han ett 

rätt roligt liv. Han berättade en gång om hur han hade 
sprungit på en gammal klasskompis, en kontorsnisse 
i billig kostym som log hela tiden och malde på i en 
hel timme om sin nya träningscykel, skröt om hur bra 
den var. Och Fedja var bakis och jävlig, och trött efter 
jobbet dessutom, och när den där kompisen frågade 
vad han hade uppnått i livet så tänkte han bara att va 
fan, och sa rakt på sak: ›Nån träningscykel har jag inte, 
och inga stålar heller, men i går drämde jag en hink i 
skallen på en snubbe på Rjazanskij Prospekt så att de 
fick hämta honom med ambulans …‹«

»Det enda jag inte kan begripa är att vi inte har ham-
nat på kåken hela bunten.«

»Nej, inte vi inte, för vi sitter här i Piter och lyssnar 
på Vertinskij, medan Fedja ligger i graven och Kolja ska-
kar galler … Åt var och en sitt, som det heter.«

»Men hur Kolja kunde få löpa fri så många år, det är 
obegripligt … Jag minns en gång när vi hade tänt på 
och gick ut på stan. Precis vid metron kom kicken och vi 
gav oss på några modebögar, han med pistolen och jag 
med en machete. Du skulle ha sett oss, vi var som värsta 
mexikanska banditerna när vi drog ner i metron, med 
ryggarna mot varandra och bara viftade med vapnen så 
att varenda snutjävel stack och gömde sig.«

»Ni var ju efterlysta sen länge, ändå kunde ni inte 
hålla er i skinnet … Och den där jävla pistolen som 
han pangade med hela tiden. Han kunde gå in i en 
metrovagn mitt i natten, dyngrak, dra fram pickan och 
skrika ›Leve Stalin!‹ Tro fan att passagerarna fick bråt-
tom ut ur vagnen …«
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»Eller när han och jag skulle in och handla i en affär 
en gång, aspackade båda två: han plockade på sig vod-
ka och konjak så att det stack upp flaskor ur varenda 
fickjävel på honom. Sedan gick vi till kassan, Kolja la 
upp ett tuggummi och när han skulle betala trillade 
pistolen ur jackan och rakt ner på bandet. Han bad om 
ursäkt, tog sitt tuggummi och gick därifrån, väktarna 
stod i givakt för honom …«

»Fast man måste ha tur också, och det har man inte 
alltid. Förra sommaren var jag med i en liknande situa-
tion. Kolja drämde cigaretthyllan i huvudet på en väktare 
och slog upp värsta såret, men väktaren gav igen och 
krossade nästan skallen på han … Jag fick köra runt ho-
nom till olika akutmottagningar hela natten …«

»Jo, men då hade han börjat balla ur på riktigt, det 
var som om han inte brydde sig om nånting längre.«

»Visst, men så hade han inte mycket att förlora hel-
ler: familjen var utfattig, föräldrarna pensionärer. Vad 
skulle han göra egentligen? Lasta varor hela livet hade 
han ingen lust med … Samma här förresten, hur myck-
et man än knegar syns det aldrig i plånboken, enda 
gången man får upp näsan över vattenytan är när man 
lyckas sno nåt eller grejer ramlar ner i händerna på en 
av sig själva. Senaste året till exempel har jag inte job-
bat alls, bara haft de här spelningarna, och stålar har 
jag mer än någonsin. Det är kul, man får cred och pröjs, 
och jobba behöver man inte … Och satan vilka fester 
det var i somras, vilket röj …«

»Ja, och fatta vad mycket jag fick sålt på de där fes-
terna …«

»Kan tänka mig det, folk blev ju helt vilda, for runt 
och viftade med knivar och sönderslagna flaskor, gav sig 
på sina egna polare med knogjärn, och på natten stod 
folk på näsan i brasorna, helt jävla knaperstekta blev 
de … På morgonen regnade det, folk krälade omkring 
nakna i lervällingen och musikerna fick sitta och spela 
i rena träsket! Det kallar jag rock’n’roll! Eller som när 
jag skulle spela på Kulturens hus i vintras och arrangö-
ren kom framkutande till mig helt röd i plytet och bara 
vrålade: ›Vad i satans fitthelvete håller ni på med?! Det 
här är inte vad vi kom överens om! Folk sitter ju och 
sprutar upp mitt i foajén!‹ Fan vilken lyckad kväll …«

»Det går säkert att fixa nåt liknande här … Nu gör 
vi oss hemmastadda här i Piter, sen ska det bli åka av … 
Du ska se att vi inte får tråkigt.«

»Nä, du gör som du vill, men jag har fått nog. Jag är 
färdig med den där skiten. När Fedja blev mördad var 
det som om en slöja rycktes bort från mina ögon, som 
om jag hade levt i en dimma och plötsligt kunde se klart 
igen. Jag vill inte mer, det räcker nu. Alla konserter, rä-
der, slagsmål, trippar och fester – jag har fått nog, det 
betyder ingenting för mig längre. Jag kan inte fortsätta 
så här.«

✯

Han kom till mig genom de nattsvarta fönstren, ur de 
ändlösa Moskvavintrarnas mörker. Han öppnade fönst-
ret, steg in i mitt skrämda barnahjärta och sa:

»Du är dömd att misslyckas. Allt kommer att gå fel, 
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hela ditt liv kommer att bli en enda meningslös, utdra-
gen pina för dig själv och en irriterande börda för din 
omgivning. Du kommer att härda ut, sedan kommer 
andra att kämpa för att stå ut med dig, det kommer ald-
rig någonsin att ta slut. Det har Jag bestämt.

Du har en enda chans att ändra på det. Buga dig för 
Mig, tjäna Mig och underkasta dig fullständigt Min 
vilja, så ska Jag göra ditt liv sådant som Jag själv be-
hagar. Det kommer att bli fullt av förtvivlan, tomhet, 
strul och vidrigheter … Ingenting kommer att vara 
ditt eget, Jag kommer att ge dig allt Jag vill att du ska 
ha. Utan ägodelar kommer du bara att tigga och stjäla. 
Med tiden kommer Jag att använda dig allt mer, du 
kommer att bli favoritpjäsen i Mitt spel, men så en 
vacker dag kommer Jag att byta ut dig mot någon an-
nan, krossa dig och kasta dig på sophögen. Så ska det 
ske, lita på Mig.«

Och jag stannade hos Honom, och genom hot och 
fruktan trängde Han för alltid in i mitt hjärta, jag un-
derkastade mig och tog Honom till mig. Efter några 
år insåg jag att Han måste vara Herren Gud. Det är det 
jag måste förlita mig på även nu …

✯

Kan någon säga mig varför? Varför? För egen del vet 
jag precis varför.

Killen som står där, han är riktigt välklädd, diskret, 
smakfullt. Perfekt frisyr, beslutsamma ansiktsdrag, en 
kropp som skvallrar om många timmar på gymmet, 

en självsäker blick i de bruna ögonen. Ingen sådan där 
modefjolla, nej, han är en bra kille, stark och modig 

– en riktig man. Han tänker förnuftigt, men älskar spe-
landets spänning och fart. Näsryggen är en aning sned 

– den gick av i ett slagsmål en gång, här är en kille som 
av egen erfarenhet vet hur blodet smakar på läpparna, 
han är alltid redo att stå upp för sig själv och sina nära. 
Han har många vänner, bland vilka han åtnjuter väl-
förtjänt respekt. Och massor av brudar som älskar ho-
nom för att han har något spännande och farligt över 
sig, något manligt, allt det där de vanliga killarna i stan 
saknar. Han låter sig ryckas med, spelar gärna, har lätt 
för att slösa pengar, lätt för att slingra sig ur svåra si-
tuationer, han är ung, men redan härdad och luttrad. 
Och stabil, en schyst kille som vet exakt hur livet ska 
tas, flott och med glimten i ögat, med fnissande tjejer 
och levnadsglada polare omkring sig, men på samma 
gång ansvarsfullt, så att man inte behöver skämmas för 
sina vilda, utflippade ungdomsår. Vissa saker måste 
man veta och förstå. Man måste älska sitt land, ära sin 
far och mor, försvara sina livsprinciper, inte missbru-
ka alkohol, hitta en bra tjej, bilda familj och uppfostra 
sina barn. Göra allt som sig bör, fixa sitt snygga liv, på 
ett enda andetag.

Och nu står den där killen utanför affären, det är 
kväll och jag kommer emot honom bakifrån. I uttänjd 
tröja och smutsiga gympaskor, hackigt kalsnaggat hu-
vud, fjunmustasch, ansiktet prickigt av finnar, ruttna 
tänder. Inom en sekund kommer denne toppenkille 
att förvandlas till en hög med skit, det avsågade järn-
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röret ska göra blodig köttfärs av hans huvud. Tänder, 
hudstycken och blod ska flyga åt alla håll. Den som 
klasskompisarna föraktar, den som ägnar fritiden åt 
att runka och supa. Jag har insjunket bröst, kulmage, 
anlag för astma och svagt hjärta. Har aldrig haft ett rik-
tigt jobb, aldrig haft någon farsa, aldrig någon tjej, och 
om exakt en sekund ska jag hämnas på den här jävla 
bögen för alla år som gått, för hela mitt liv, för alla 
andra losers som jag, för de utslagna, de sjuka, för alla 
barn till sketna kommunalarbetare, för de korkade, de 
infantila, för alla misslyckade satar som utgör en så 
kukstor del av befolkningen i vårt land. Jag ska dräm-
ma järnröret i skallen på honom för oss alla, och i detta 
kommer det att finnas någonting heligt. Eller så finns 
det alltid någonting av detta i det heliga. 

✯

»Snutarnas ungar hatar snutar!« Det var 2005 och hela 
gänget hade tagit pendeln till Rjazan, svinkallt ute, alla 
frös som byrackor. Vi kom fram till den nedlagda bio-
grafen, knappt någon från trakten hade dykt upp, så 
konserten blev en intern historia. Vi var väl en fyrtio 
pers i salen, och alla greps av en sorts sjuklig hänförel-
se som snart övergick i eufori. Som vi älskade!

Stupfull kravlade Gena ut på scenen, fattade micken 
och började utstöta olika lösrycka fraser, det tog en 
stund innan vi fattade att det var hans låtar, den ena 
efter den andra. Varenda hit han gjort. Vi råkade helt 
enkelt i ett slags raseri, föll ihop på golvet i krampryck-

ningar, for runt i epileptiska ringdanser, skakade som 
i dödskamp eller bara slog varandra. Senare på natten 
bar det iväg genom hela stan, tillbaka till tågstatio-
nen Misja var nära att ha ihjäl sin tjej, slängde en tegel-
sten i huvudet på henne. Några i gänget däckade på 
vägen, bara kraschade ner i asfalten så att de inte kun-
de gå själva längre, de andra fick bära dem. Serjozja, far 
till två små barn, påstod plötsligt att han höll på att dö, 
tog en svarttaxi och försvann i riktning mot stationen. 
Det var dumt av oss att släppa iväg honom ensam – på 
stationen muckade han genast gräl med en grupp be-
väpnade spetsnazsoldater från Tjetjenien som inte var 
sena att ge svar på tal. De satt och söp i väntsalen till-
sammans med de lokala snutarna och kalasade på en 
glasstårta som de skurit upp med en bajonett. Alla med 
var sitt automatvapen. Men även vi var beväpnade 
med lite av varje, vi var fler och formligen osade av 
adrenalin, så de uniformerade övergick snabbt till för-
handlingar och bjöd våra parlamentärer på vodka. De 
tömde sina glas och inledde en antikrigsdiskussion 
med soldaterna; i anarkins libertarianska värld, fram-
höll de, skulle det inte behövas några arméer. Medan 
fallskärmsjägarna smälte denna information anlände 
morgonpendeln och vi inledde vår reträtt. Men just 
som vi stiger ombord på vagnarna ser jag mig omkring, 
och då är Serjozja puts väck igen. Säkert tillfångatagen, 
tänker jag och sätter av över perrongen. Men så får jag 
syn på en snut borta vid kassorna, han väntar också på 
tåget, och bakom honom smyger Serjozja, tvåbarnspap-
pan, fram, drar ner gylfen och börjar pissa på snutens 
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byxor … Beslutsamt försätter vi Serjozja ur stridbart 
skick och knuffar in honom i närmaste tågvagn … På 
återseende.

Serjozja tycker jävligt illa om snutar, så fort han super 
till ska han prompt ut på stan och mucka bråk, först 
pucklar han på dem, sen pucklar de på honom, mudd-
rar honom på allt han har och syr in honom, och så får 
hans fru komma och köpa ut honom mitt i natten. Pro-
ceduren upprepas regelbundet. En gång var det nära att 
han hamnade i fängelse på riktigt, när han satt i »ap-
buren« och nitade en förundersökningsledare som rå-
kade gå förbi på andra sidan gallret.

Sergej är en vanlig, hederlig sovjetmänniska som 
gått vilse i livet. Det finns inte längre så många av hans 
sort.

✯

Allt började för länge sedan. Det är första maj. En satans 
massa folk på gatorna: gubbar, tanter, sinnessjuka, 
clowner, utstyrda typer, psykfall, dårar, lögnare, tjuvar 
och festprissar. Och så vi. Morgonen första maj på tor-
get vid Ledarens fötter. Redo att tåga som en klarröd, 
flammande hälsning till Läraren som ståtar mittemot 
Bolsjojteatern. Jag är kanonförkyld och har pumpat 
mig full med mediciner hela natten, ingenting hjälpte. 
På morgonen drog jag runt i det folktomma Zamosk-
voretje tillsammans med Kolja i jakt på ett apotek, helt 
väck av feber, kokhet, allt flöt omkring framför ögonen. 
Super, precis vad jag behövde. 

Så småningom samlas våra killar, med kängor lika 
röda som fanorna. Bredvid oss står en respektingivan-
de, svartklädd kolonn, ansiktena är bistra, revolutions-
romantiska. I mitten står en ljushårig skönhet i svarta 
militärkläder, lutar sig mot skaftet till fanan med den 
svarta hammaren och skäran, skämtar glatt med käm-
parna och bjuder dem på cigg. Tja … vi har en lång väg 
kvar dit.

Vår röda kolonn, eller inte kolonn utan snarare hop, 
är sist i paraden, här går punkare, folk i svarta skinn-
jackor med nitar, knäppgökar i Stalinrockar, vi, revo-
lutionen. Alla är packade och redo att gå till aktion. Vid 
vår sida, i vänstertågets svans, går allt möjligt botten-
skrap, psykfall av alla kulörer i små grupper. Kosacker 
i låtsasuniformer med hemgjorda ordnar, svarta hund-
raden-aktivister – taniga ortodoxa studenter och guds-
moderssekterister i bjärta, schizofrena munkkåpor. 
Hälften bär ikoner av Gudsmodern, hälften av Stalin. 
Kort sagt en jäkla röra.

Marschen börjar, vi går sist. De som går i täten, un-
der banderollen, klamrar sig krampaktigt fast vid var-
andra, arm i arm, så packade att de annars helt enkelt 
skulle dråsa i backen. Längst fram marscherar pionjä-
rerna, där är det tulpaner och warszawjanka för hela 
slanten, samtidigt som vi här bak sabbar festen för 
partitöntarna. »Knulla borgarröven hårt – Stalin, Be-
rija, Pol Pot!«, »Vi vill ha reform i dag – Stalin, Berija, 
GULAG!« Pionjärerna, ungkommunisterna och krigs-
veteranerna tappar hakan när de hör ropen som skallar 
bakom deras ryggar. Ännu större blir gapen när vi kom-
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mit halvvägs och smällskott och raketer börjar hagla 
över dem bakifrån.

»Sluta kasta smällare!« skriker förargade pionjärer 
i röda halsdukar åt oss.

»Kasta granater i stället!« skämtar Jura i första ledet 
och går loss på den som står närmast.

Sedan utbröt ännu ett slagsmål med ungkommunis-
terna, framme vid Marxstatyn, när en tokig gubbtjyv 
låste in sig i bilen med högtalarna och försökte fram-
mana den store ledarens ande genom att skandera 
vansinniga slagord om Stalin. Med sin maxade ljud-
anläggning kunde han överrösta de röda pösmunkar-
na som höll låda från tribunen, så de sa åt Komsomol-
ungdomarna att genast få bort provokatören. Vi störtade 
fram för att försvara revolutionen, men vår hjälp visade 
sig överflödig, då pensionärerna lyckades avvärja at-
tacken på egen hand – tanterna slöt upp i en tät ring 
runt bilen medan en gammal krigsveteran klättrade upp 
på taket och hötte ner mot ungdomarna med skaftet 
till den röda fanan, som värsta Sankt Göran mot dra-
ken. Vi älskade de här stunderna.

Sju år senare är det första maj igen, samma plats, sam-
ma tid, men den här gången är det vi som skaffat fram 
en egen bil, med ännu kraftigare förstärkare. Ur hög-
talarna dånar technon och på båda sidorna om den 
svarta kolonnen står kravallpoliser i dubbla led. En skit-
nödig byråkrat armbågar sig förbi snutarna och kom-
mer fram till lastbilen vi sitter på, tätt följd av sin svit. 
»Jag vet inte vad ni är för ena, men för guds skull, för-
sök hålla er i skinnet just i dag, annars får vi skit allihop, 

jag också. Snälla, vi behöver ingen terrorism!« Jag ler, 
trycker hans darrande hand och sätter på låten »Let’s 
Start a Riot!«

✯

Jag lärde känna Fedja när han var tjugotre, nu är det 
jag som är tjugotre. Vi var kanske tio pers som hade 
samlats, beväpnade med armeringsjärn, för att åka ut 
till en uppgörelse i ett litet militärsamhälle en bit utan-
för Moskva. På pendeln började vi hälla upp av vodkan 
och när vi kom fram var alla ordentligt i gasen. På per-
rongen väntade en tatuerad snubbe med metallcylin-
drar i öronen på oss, han föreslog att vi skulle mötas på 
ett öppet fält som gamla tiders ryska hjältar. Vi var till-
räckligt smarta att skicka iväg Misja för att reka slagfäl-
tet, som låg på bevakat område bakom en betongmur. 
Tjugo minuter senare kom han tillbaka och meddelade 
skärrat att hela grejen var en solklar fälla och att det där 
fältet skulle bli vår grav – runt området drog dussintals 
suspekta individer omkring och väntade på något. Nå-
got hederligt slag under ridderliga former skulle det 
inte bli tal om, hela stället kryllade av folk som bara 
kommit dit för att ge oss spö.

Långsamt gled pendeltåget tillbaka mot Moskva in 
på perrongen. Jag slängde en blick på Fedja. »Fan hel-
ler, när vi har åkt ända hit? Nu jävlar!« sa han, och så 
stack vi ut på byn för att hitta våra antagonister. Vi be-
hövde inte leta länge, de kom framkrypande ur minsta 
prång, som kackerlackor, och formade en hop på fem-


