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Malte är en clown. Han har röda målade läppar  
som pekar uppåt.  
Det betyder att han är glad.  
Och han har alldeles för stora skor.  
Det är roligt.  
Malte vet allt det där för han har varit på cirkus.  
Förra sommaren.  
Då snubblade clownen på sina stora skor. Och ramlade 
pladask på den röda näsan som pep. 
De skrattade jättemycket. Han och mamma.
Maltes näsa är också röd och sitter fast med en  
gummisnodd.
Fast den piper inte.
Det måste vara därför mamma inte skrattar.





– Lek på ditt rum, säger mamma. Jag måste vila.
Hon ligger redan i soffan. Hon har legat där ett tag.  
Men nu drar hon filten över sig och blundar.  
Malte ler. För han är en clown. 
Men hans egna läppar pekar neråt.
Han måste hitta en näsa som piper.

Malte öppnar dörren och kikar ut i trapphuset.  
De är ganska nya här och har inte pratat med någon. 
Mamma säger bara hej. Och Malte säger ingenting.  
Han går alltid bakom mamma så han inte syns.  
Grannarna har kanske aldrig ens sett honom.  
Nu måste han visa sig.  
Om han ska ringa på. 
Om han vågar.





Dörren framför Malte är brun. Med små märken i.  
Som krumelurer. Han har stått här ett tag.  
Väntat på att han ska våga. Att modet ska komma.  
Men det kommer aldrig.  
Det är lika bra att bara ringa på.  
Ändå.  
Malte tar ett djupt andetag. Och gör det.  
Pling plong!
Ingen kommer och öppnar.
Andra dörren ringer han på nästan direkt.  
Och sen går det av bara farten. Dörr efter dörr.  
Ända upp till femte våningen. Men ingen är hemma.  
Nånstans.  
Det är bara längst ner han inte har varit.  
Våningen under dem. Där finns det en dörr.



Malte trycker på ringklockan och hoppas. Och ler.  
Det ser trevligt ut.  
Det är bäst att vara trevlig om man vill ha hjälp. 
Det hjälper inte. För det är ingen hemma där heller.
– Ärkebanditer! Anfäkta och anamma, skriker Malte och  
sparkar på dörren.



– Du var mig en argsint en, säger någon.
Brevintaget på dörren är öppen.  
Ett par ögon tittar ut.
Åh, nej!  
Malte springer mot trappen. Så fort han kan.
– Hallå, vänta! Ville du något?
Malte tvekar. Det ville han ju. Men det blev så dumt.
– Förlåt, säger Malte och vänder sig om.
Dörren är öppen och han som ropade står där och ler.
En gammal farbror i kostym. Med käpp.
– Anfäkta och anamma, säger han.  
Och hytter med käppen.
Farbrorn skrattar. Och Malte med.





Farbrorn heter Vasilis.  
Och käppen är bara för syns skull.
Ifall han behöver skrämma iväg några illbattingar.  
Men Malte verkar vara en bra pojke.  
Och när Vasilis får veta varför Malte ringde på blir han glad.
– Då har du kommit rätt, säger Vasilis. Här finns allt!
Det gör det verkligen. Men hur ska de hitta i röran? 
Vasilis vet precis var han ska leta.  
Och snart har han plockat fram det som behövs.  
Något riktigt bra.
Som passar perfekt.





Mamma är på toaletten när Malte kommer hem.  
Hon går jätteofta nu för tiden. Nästan jämt.  
När hon inte sover.
Malte trycker näsan mot väggen. Pip! 
Det är roligt!  
Vasilis ville se när clownen ramlade, men Malte vill visa 
mamma först. 
När hon öppnar dörren och kommer ut i hallen dansar  
Malte runt i sina för stora skor. Snubblar.  
Och ramlar pladask på näsan.  
Pip!  
Malte kan inte hålla sig för skratt.
Men mamma skrattar inte.  
Hon håller sig i väggen och går på vingliga ben till soffan.  
Och drar filten över sig.





– Det fattas nåt, säger Malte. Nåt som en riktig clown skulle 
ha.
– Jag vet! säger Vasilis.
Och börjar genast rota bland sina saker.  
Men han behöver hjälp. Malte får klättra längst in i ett hörn 
dit Vasilis inte når. Och Vasilis lyfter upp Malte så han får 
tag på en grej som hänger i taket.  
Sen börjar de konstruera. Båda två.  
Tillsammans. 
– Din mamma måste vara glad som har en pojke som du, 
säger Vasilis.
– Hon är inte så glad, säger Malte. Fast hon kommer bli det.
– Det tror jag med, säger Vasilis och klappar Malte på 
axeln.





Malte sträcker ut armarna och gör sig beredd.
Pang! Låter det när han slår ihop cymbalerna.
Mamma rycker till och vaknar.
– Får jag be om största möjliga tystnad, säger Malte.
Och så börjar han.  
Gör sitt superextra bautaroliga clownnummer.  
Näsan piper. Bjällrorna skallrar.  
Visslan tjuter.  
Allt låter!  
När han snubblar och ramlar pladask.  
Malte gör precis det som fick Vasilis att skratta så han grät.  
Mamma ser inte ut som att hon ska börja gråta av skratt. 
Hon sätter händerna för öronen och skriker.
– UT HÄRIFRÅN! DIN DUMMA UNGE!





Malte ligger under täcket och gråter. Gråter så Isis blir  
alldeles blöt. Tar Sotis och gråter ner henne också.  
Det är hans fel att mamma är så arg. Det är hans fel att 
mamma är så ledsen. Om han bara inte var så dum så 
hade mamma varit glad.
– Malte, säger mamma och sätter sig på sängkanten.
Han hörde inte att hon kom in i rummet för han grät så 
högt. Och han kan inte svara för tårarna rinner så.
– Förlåt, säger mamma och stryker honom över håret.  
Du är inte dum. Det är jag som är det. Jag borde ha  
sagt som det är. Jag har fått en sjukdom som heter  
MS och det har gjort mig både arg och ledsen.
– Det är mitt fel, säger Malte.
– Älskade Malte, säger mamma. Det är inte ditt fel.
Det är ingens fel. Ibland blir man sjuk. Det är inget vi  
kan styra över.



Mamma kramar om Malte. Han kramar tillbaka.  
Det känns bra. Det är inte hans fel  

att mamma inte är glad.
Det är sjukdomen som  

gör henne ledsen.



Malte och mormor får följa med mamma till sjukhuset.
– MS betyder Multipel skleros, säger doktorn. Det är en 
sjukdom som kan se väldigt olika ut för olika personer.  
En del får svårt att gå och måste kissa ofta, som din  
mamma. Och det är jobbigt att vara sjuk så humöret  
kan svänga och man kan plötsligt bli jättearg.
– Anfäkta och anamma! säger Malte och skrattar.
Mamma skrattar också.  
Doktorn och mormor ser frågande ut.
– Vi har bestämt att jag ska säga det när jag blir arg  
istället för att säga dumma saker, säger mamma.
Då skrattar mormor och doktorn med.





Malte tänker på mamma som är kvar på sjukhuset.
Doktorn berättade att MS gör att man plötsligt 
blir sjuk en period. Och sen blir man bättre. 
Men man blir inte helt frisk.  
Fast man kan må bra i långa perioder.  
Och det finns mediciner som gör att man inte blir  
sjuk lika ofta och lika länge.
Nu ligger mamma inne några dagar och får medicin.
Och sen när hon blir bättre får hon komma hem igen.
Fast Malte och mormor hälsar på mamma på sjukhuset.
När de inte är hos Vasilis och konstruerar.
En superbautafin överraskning till mamma.





Malte kan inte vänta.  
Han har redan väntat hela morgonen på att mamma ska 
komma hem.  
Direkt när hon öppnar dörren drar han med henne till  
balkongen.
– Åh Malte, säger mamma. Jag som inte trodde att fröna  
skulle få komma i jorden i år. Och så har du fixat allt!
– Mormor och Vasilis har också hjälpt till, säger Malte.
– Idén var Maltes, säger Vasilis. Utan Malte hade det inte 
blivit någon självbevattningsanordning till grönsakerna.
Och så skålar de allihopa med hallonsaft i champagneglas. 
Sen sitter Malte i mammas knä och myser.  
Och det! Det är det bästa.  
Det tycker både Malte och mamma.
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