
Hopplöst 

 

Den unga mannen knackade irvigt på dörren. Det var den tredje gången, och nu 

började han bli lite arg. Äntligen rörde sig någon där inne, och dörren 

öppnades, eller rättare sagt, slängdes ut. En gammal man stirrade på 

främlingen med ilsket blick. När han kände igen gästen suckade han och rullade 

ögonen. 

- Vad är det nu igen som ni måste väcka mig ur sömnen för? Ser ni inte vad 

klockan är eller?!  

Den yngre mannen svarade blygt. 

- Men Mr Houston… Klockan är nästan elva. Man brukar väl inte sova så 

sent? 

- JAG brukar göra det. Vad var det nu ni ville? 

- Om några dagar ska jag resa bort, och jag tänkte be er om att ta hand  

om min lilla hund under tiden…  

-  Det kan ni glömma, unge man.  

- Det handlar ju bara om två veckor! 

- Jag har redan svarat på er fråga. Nej! 

Mr Houston slängde igen dörren. Sen öppnade han det igen. 

- Hunden stannar i er trädgård i så fall. 

Den andra (som var en granne till gubben) log tacksamt. Han visste att 

„gamlingen” skulle säga ja. Visst var han grinig och hatade alla, men han ville 

inte vara skyldig om hunden svälter ihjäl. Men vem var han egentligen? Ja, 

Mr Houston var en gammal man som levde en eremitliv. Han var en riktig 

ensamvarg. Man kallade honom „gubbe” bakom ryggen, men alla 

behandlade honom med respekt. Att han var gammal syntes bara på hans 

silvervita hår och några rynkor på ansiktet, hans ögon var klarblå och hans 

blick var nästan vass. Ingen visste någonting om hans förflutna, men ingen 

vågade fråga honom om det. Man vågade inte fråga honom över huvud 

taget… 



 

***   

 

Dagen efter att grannen åkte iväg var himlen klar och solens strålar spred 

värme. Daggdroppar glänste på blommorna. Fåglar kvittrade och vinden 

blåste lätt.  Mr Houston stängde alla fönster och låste dörren. Han satt i 

soffan och läste någon gammal bok medans han drack kaffe. Det var mörkt 

och tyst i hans hus och luften var sval. Mr Houston stängde ögonen och njöt 

av tystnaden. Men det var någonting som inte riktigt stämde. Ett lågt oljud 

smög sig in i huset. Mr Houston såg sig omkring för att se ljudets källa. Sen 

lyckades han långsamt identifiera ljudet. Det var en hund som skällde. 

-  Jag visste det – mumlade han – den där besten ska förstöra mitt liv. 

Hunden skällde forfarande. Nu hade mr Houston tappat tålamodet. 

- Håll käften, din förbannade monster – vrålade han.  

Men nu lät hunden ännu mer. Mr Houston gick ut och rusade mot grannens 

trädgård. Där låg hunden i det höga gröna gräset, viftade på sitt svans och 

flämtade med ett glatt min. Hon var en vacker och rasren Border Collie, en 

utmärkt vallhund. Hennes ögon var varma, bruna och intelligenta. Pälsen var 

vågigt och glansigt. När hon fick syn på den gamla mannen hoppade hon 

upp och försökte slicka honom. Hon var så glad och livlig, och Mr Houston 

kunde inte låta bli att klappa henne på huvudet. Sen drog han tillbaka 

handen, mumlade någonting och vände sig för att gå tillbaka till sin stuga. 

Han låste dörren, stängde fönstrerna och satte sig i soffan. Hans blick 

vandrade genom stugan, som om han sökte någonting. Vad det ens var så 

var det svårt at se den i mörkret, det var dessutom ganska trångt, men 

välstädat där inne. På väggen hängde gamla tavlor, målningar och en spegel 

som var täckt med en gardin med gula mönster. I det ena hörnet stod ett 

skåp av ek, stor och mörk med fina utsmyckningar. Det fanns ett bord också, 

som användes både som skrivbord och matbord. Under fönstren stod soffan 

som ersatt sängen. Det var randig, men färgerna har bleknat och det har 

gått sönder på många ställen under tiden. Bredvid det fanns ett låda med en 

trasig hänglås. Lådan var snyggt dekorerat med olika blommor och motiv. 



Det var den här lådan Mr Houston sökte. Han satte sig på huk och tog loss 

låset. När han lyfte locket gav gångjärnen ett obehagligt kärvt ljud, men till 

slut öppnades den. Innuti fanns det någonting långt, mörkt och dammigt 

föremål - ett staffli samt ett påse full med målarfärger och penslar. Lådans 

skatt var alltså ett målarsats. Vi glömde nämna att Mr Houston jobbade 

förut med målning; han var ett konstnärligt själ med stor talang. Och nu när 

han såg hunden ligga i det höga gräset, omgiven av blommor och fjärilar fick 

han ett idé. Om han hade ändå behövt ta hand om hunden kan han 

åtminstone utnyttja det, och måla av henne. Även den sura gubben måste 

ha erkänt att denna Border Collie är otroligt vacker. 

 

*** 

- Nej! Stanna här! Vad… MINA BLOMMOR! Åh, jag orkar inte mer! – Mr 

Houston satte sig och såg på målarduken som han ställde på staffliet. 

Han kunde inte ens rita basen till bilden! Det är ju omöjligt när modellen 

inte kan sitta på plats i två minuter, utan hoppar och skuttar omkring! 

Och alla fina blommor som den gamle mannen planterade låg utspridda 

överallt i trädgården. 

- Jag hatar hundar – mumlade den gamle mannen – jag hatar djur! Det tog 

tre dagar tills han kunde börja måla. Men han märkte att någonting 

hände under tiden. Långsamt bildades det ett sorts band mellan dem. 

Det gick en vecka av två och Mr Houston kände att han tyckte om 

hunden. Och hunden, hon älskade honom av hela sitt lilla hjärta. Hon 

följde efter honom vart än han gick och satt framför dörren tills Mr 

Houston vaknade. Hon satt alldeles stilla när den gamle mannen målade. 

Och efter en stund började hon vara riktigt ödmjuk mot honom. Mr 

Houston förstod inte varför hunden beter så här, men han var glad och 

kände sig lycklig. Han, som alltid har levt „inlåst” i sina egna känslor… 

Men orsaken till hundens reaktion var delvis sorg. Denna underbara 

hund kände att det var någonting fel med Mr Houston. Border Collie-n 

ville trösta honom för hon kände hur lite tid de hade kvar tillsammans… 

 

 



Denna dag blev målningen färdig. Det blev bedårande vacker och 

realistiskt. Glansen på pälsen, det gröna gräset och den glada och 

intelligenta blicken… Mr Houston var otroligt begåvad. Han skrev sitt 

signatur längst ner på duken och även hundens underskrift fanns med; 

det var inte planerad, men den gosiga djuret lyckades trampa i 

målarfärgen och tryckte sin tass på bilden. Som tur var så hamnade det i 

samma hörn som mannens signatur. Mr Houston klappade hunden. Han 

hade inte en aning om att det var den sista gången han gjorde det. Han 

låste dörren till huset och den lydiga Border Collie-n lade sig på 

dörrmattan.   

 

*** 

Det var sent på natten då hunden vaknade. Hon visste inte varför. Hon 

kände att någonting kommer hända. Något hemskt. Oron la sig över 

henne. Hon hoppade upp började skälla och klöste på dörren. Ingenting 

hände… Hon kastade sig mot fönstret, rev på väggen och tjöt. Hon måste 

ta sig in! Men det var omöjligt. Hunden vände sig om och sprang genom 

gården ner mot vägen. Det var bleckmörkt. Natten sög åt sig all ljus och 

därmed all hopp. Mörkret dränkte månens vackra sken, och slukade 

stjärnorna. Hon visste inte var hon är eller vart hon ska. Hon bara sprang 

och sprang, utan mål och utan hjälp, in i nattens hopplösa mörker. 

 

*** 

Den uppgående solens strålar kastade ett gyllene sken över jorden. På 

himlen syntes hundratals vackra nyanser av orange och rosa. Sjön glänste 

i silvervitt färg där solen speglades på dess yta, och glatt kvittrande 

skrattmåsar cirkulerade över vattnet. Daggdoppar glittrade på gräset och 

blommorna, som små diamanter. Det var gryning. Hunden travade vidare 

på den dammiga vägen. Hon var trött och törstig, men hon fortsatt 

bestämd. Nu hade hon ett mål. Hon kände lukten av kor, grisar, 

människor och andra hundar. Hon hörde även en tupp som gol. Det 

betydde att det fanns en by eller gård i närheten, där hon kan be om 

hjälp. Hon kände ännu flera lukter; mat, rök, svett och kryddor. Hon 

hittade till byn. Det var tyst och övergivet; ingen hade vaknat än. Då gol 

tuppen igen. Hunden hoppade upp och sprang vidare åt det hållet ljudet 



kom ifrån. Gården bestod utav fyra stora delar – huvudbyggnaden; en 

rött hus med vita knutar, den stora ladugården som korna bodde i, 

svinstian med grisarna och hönshuset. På mitten av tomten stod ett stort 

stubbe. En stark och ung man satt på stubben och njöt av gryningens 

skönhet. Han la inte märke till Border Collie-n. Men det gjorde katten 

som dök upp vid huset. Han fräste och håret reste på hans rygg. Mannen 

vände sig om, och fick då syn på den lilla hunden.  

- Vad i... varifrån kom den här hit? Han tittade fundersamt på hunden. Hon 

var vacker trots dammet och smutsen som fastnade på pälsen, och 

hennes intelligenta ögon såg rakt på mannen. Plötsligt hoppade hon upp 

rusade i full fart mot mannen och slet ut mobiltelefonen som han tog 

fram just nu ur hans hand. Sen vände hon sig om och sprang. 

- Stanna! Vad gör du, din...?  

Mobiler var sällsynta. Det var det som faktiskt gjorde att mannen började 

jaga hunden, som sprang ända tills det inte var värt att gå tillbaka till byn. 

Mannen följde efter honom, men till slut orkade han inte. Hunden la ner 

mobilen på gatan, gick fram till mannen, bet tag i hans jacka och drog 

honom framåt. Sedan släppte hon, gick fram några steg och vred på 

huvudet. Hennes bedjande blick sammanfattade allt. Oro, rädsla och 

hopp. Mannen förstod. Han följde efter hunden, utan ett ord. Snart var 

de framme. Lilla gårdshuset stod där; tyst och tomt. Dörren var stängd 

och man såg spår efter hundens klor. Vinden blåste hårt och de gamla 

träden såg ut som svarta, döda kvistar. Kråkor cirkulerade över huset. En  

korp satte sig på grenen och bara kollade på främlingarna. Mannen rös. 

Försiktig stack han fram handen och tryckte ner handtaget. Dörren 

öppnades smidigt, utan något ljud. Mannen suckade och gick in i huset. 

Tätt bakom honom kom Border Collie-n. Inne var det mörkt och helt tyst. 

Hunden smög sig fram till soffan och satte sig där. Mannen såg det som 

ett tecken och följde efter henne.  

 

*** 

Hunden satt bredvid dörren, vid länssjukhuset. Det var två dagar sen hon 

och den unga mannen var i stugan, där de hittade Mr Houston. Han var 

då blek i anstiktet och medvetslös. Vad än killen försökte så rörde han sig 



inte och andades långsamt och tungt. Mannen hade omedelbart ringt 

läkare och om några timmar var de inne på akutmottagningen. Hunden, 

som egentlingen räddade Mr Houston och som ledde mannen till gården, 

fick inte komma in, men hon satt där och väntade, med oändligt 

tålamod. Hon har förändrats en hel del; hennes fina och glansiga päls var 

nu matt och smutsig, hennes undergivna blick saknade den där gnistran 

som gjorde henne så oemotståndlig. Den lilla hunden fick aldrig mer se 

Mr Houston... Och både hon och den gamle mannen trodde att den 

andra inte levde längre. Hunden fick bo hos människan som hon visade 

vägen för, och hon blev en duktig vallhund som var en stor hjälp till 

mannen och hans gård. Hon fick namnet Lizzie och lekte ofta med barnen 

som bodde i närheten. Lizzie var omtyckt och berömd i byn, men flera 

märkte att hon betedde sig konstigt när hon träffade äldre män. Hon 

sökte någon som hon aldrig kunde hitta...  

Hon dog efter elva år, bland hennes ”familj” och vänner, men med viss 

besvikenhet. Hon lyckades inte finna hennes älskade gamla vän. 

 

Mr Houston flyttade till ett litet hus i staden efter att han fick lämna 

sjukhuset. Han tog emot två hemlösa katter vilka han gav all sin tid och 

kärlek. Han målade och ritade mycket forfarande, men 90 procent av 

dessa konstverk föreställde Border Collies. Och hur mycket han ens 

älskade sina katter så kunde han inte glömma hunden. Det som var så 

sorgligt var att han aldrig fick veta vad hunden gjorde för honom. Han 

mindes henne, visst, han såg hennes vackra ögon framför sig, men dessa 

var inte några starka känslor, bara goda minnen. Människor är 

otacksamma jämfört med djuren... Men hans liv var fridfullt och roande, 

och när han dog elva år senare (märklig sammanträffande) så kände han 

hur mycket han egentligen saknade hans lille vän... 

 

*** 

Två veckor har gått. Den unga mannen knackade på dörren. Ingen 

öppnade. Han tryckte ner handtaget. Dörren var inte låst, märkte han. 

Ingen var där inne. Ingen Mr Houston, ingen hund heller. Det låg ett tjock 

lager av damm på möblerna. På bordet stod ett tavla. Ett ljuskälla i 

mörkret. Ett gnistra av hopp. En målning av hans hund...   



 


