jag se foajén. Den var öde. Filmen höll visst som bäst på just nu!
Jag tittade på glasskåpen. De gav bland annat Woody Allens
“The Rose of care”, “Ärter och morrhår” och “Stop making sense”.
Den sista filmen var en konsertfilm med Talking heads. Jag kom
ihåg att någon hade sagt att den filmen var bra.
“Imorgon kan jag åka in och se den!”
Den sista föreställningen hade redan börjat. Filmen hade väl inte
hållit på så länge men jag hade inte lust att komma in sedan den
hade börjat. Under tiden som jag stod där kom det dit en stor kille
klädd i ljus midjejacka och gabardinbyxor. Han var kraftig, lite fet
kanske och ganska kortklippt, mörkt hår. Han stod kvar framför
glasskåpen när jag strax efteråt gick därifrån.
Jag kände mig sugen på kaffe, eller åtminstone något att dricka.
Läpparna kändes torra.
“Jag skulle behöva något varmt att dricka!” tänkte jag.
När jag kom upp till Kyrkans hus igen lade jag märkte till en
gammal man som var ute och gick med en liten grå rufsig hund.
De vek just om hörnet och gick nerför gatan mot Smedjegatan när
jag skulle korsa tvärgatan. Det var tyst, så när som på hunden som
skällde lite och inga andra människor syntes till. Domkyrkan reste
sig snötäckt men teglet skymtade igenom rimfrosten upp mot den
mörka natthimlen. Tornet tycktes snötäckt försvinna rakt upp i
himlen.
Jag gick nerför backen och förbi Focus-baren igen. Den var
fortfarande lika tom. Videon längst in var påslagen. När jag kom
till Storgatan vek jag åt höger och gick mot Domus och Shopping.
Teveapparaterna och videoskärmen i skyltfönstret till ”Thylins
Radio och TV” visade nu en annan video, ett par svarta killar
klädda i vita kostymer som sjöng något samtidigt som de log mycket och dansade. De röda siffrorna i nederkanten av den mörkblå
utskjutande skylten växlade melan ”-6 ”och ”-7”. Det kändes ganska kallt. När jag gick mot Domus och Shopping hade jag åtminstone vinden i ryggen, men det kändes ändå kallt.
Den här gången väntade jag inte på grön gubbe för att korsa
gatan vid Domus utan gick rakt över när jag såg att det inte kom
någon bil. Digitaluret ovanför entréen till Shopping visade nu
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