
Mannen som lärde sig att uppskatta livet 

På en gata full av stressade människor, både långa, korta, tjocka och smala fanns en bänk. 

En bänk i mörkbrunt trä och rostiga skruvar. Den hade stått där i över hundra år och kunde 

säkerligen falla ihop i vilken sekund som helst. Under bänken fanns det två svarta, stora 

ögon. Dem tittade sorgset på alla dessa ben som sprang förbi. Det var två ensamma ögon 

som längtade efter kärlek och mat. Men det var inte bara två svarta ögon under bänken, för 

hur konstigt hade inte det varit? Det var även en mager liten kropp med glesa ljusbruna 

hårstrån som kanske en gång i tiden hade varit glansiga, välborstade och fina. Det fanns en 

liten svans som darrade lätt och fyra smala ben som knappt orkade bära den lilla kroppen. 

Allt detta hann mannen som stod på andra sidan gatan tänka på bara ett ögonkast. Han 

kanske i andras ögon såg ut som en snobbig karl som bara tänker på sig själv och inte bryr 

sig om annat än sitt utseende och sina affärer. Men innerst inne hade han ett gott hjärta. 

Det var kanske därför det var just han som stannat för att se på den lilla valpen.  

Sture smällde igen ytterdörren efter sig och började ta av sig ytterkläderna som han haft på 

sig. 

-Lunchen står framdukad på bordet, sa Emelie som kom nerspringandes från trapporna. 

Sture muttrade något ohörbart till svar. Emelie var deras hembiträde. Hon städade, lagade 

mat och tog hand om barnen. Sture borde egentligen vara mer tacksam mot Emelie det 

visste han men han var en bitter karl med sur uppsyn, det hade han varit ändå sen barnens 

mamma hade dött för cirka två år sedan. Hon var en vacker kvinna i Stures ögon med 

tatueringar över hela armarna och en stor, röd näsa. Hennes mörka, långa hår nådde nästan 

ända ner till rumpan. Hon hade piercing i näsan och naveln. Hon var i stort sätt raka 

motsatsen till Sture som var rakryggad med kostym och slips och blanka, välpolerade skor. 

Men en sak hade de gemensamt, de båda var översnälla med ett gott hjärta.  

Dagarna gick och valpen låg kvar där under den rostiga, mörkbruna bänken och glodde. Tänk 

att vara så bortglömd att man känner sig ensam när det är över hundra andra själar på 

samma gata som än själv. 

Samma natt satt han vid sitt skrivbord, han satt och funderade. Han kunde inte somna, inte 

ens en stund. Till slut bestämde han sig för att gå ut. 

Det var kolsvart och Sture gick i bara pyjamas. Han hoppades att ingen skulle se honom för 

då skulle de nog tro att han blivit galen. Tillslut kom han fram till bänken där hunden låg. 

Han satte sig på huk och tittade på den lilla varelsen som låg där under.  Valpen gnydde och 

det var som om Sture fick ett hugg i hjärtat av sorg. Han grabbade försiktigt tag i valpen och 

förvånades över den tunna kroppen. Den var smalare än han trodde. Han höll hunden intill 

bröstet och smekte hela tiden med den andra handen över huvudet och ryggen på den. De 

började promenaden hemåt.  

Det hade gått en vecka eller två och Nadja hade lagt på sig lite. Nadja var namnet som den 

lilla valpen hade fått. Alla älskade henne, barnen gosade med henne på kvällarna och Emelie 

gick upp extra tidigt för att gå långa promenader med henne och ge henne godis i smyg. Till 

och med grannarna älskade henne och log från öra till öra så fort de såg henne.  



Åren gick och Nadja växte. Det hade nu gått fem år och Sture var lycklig. Han skojade och 

busade med barnen och läste sagor för dem på kvällen. Nadja sprang runt i huset, jagade sin 

egen svans och låg i Stures knä med halva baken utanför i hopp om att hon fortfarande var 

valp. Hon gick långa promenader med Emelie och satt och tiggde vid matbordet med en 

enda tanke, mat!  

En dag när regnet öste ner satt de två barnen, Sture och Emelie, i soffan. De tittade på 

teven, på ett roligt program om bakning. Efter en stund kom Nadja lunkande in i rummet. 

Hon la sig i ena hörnet på soffan. Den yngsta dottern som var sju år gammal sträckte tafatt 

handen mot henne och klappade henne över örat. Då hände något oväntat. Nadja högg 

efter henne. Som tur var hann dottern dra undan handen men hon började ändå gråta och 

Nadja stack där ifrån. Alla tittade förvånad på Nadja som nu stod i dörröppningen och kikade 

på dem.  

Samma hugg mot folk som klappade Nadja upprepas i cirka en vecka och alla var förvånade. 

Stämningen i huset var sorgsen. Ingen kunde klappa Nadja längre, inte ens Sture som var 

Nadjas favoritmänniska. Hon hade aldrig lyckats bita någon. Alla hade hunnit ta bort handen 

tills idag.  

Emelie stod och hällde upp mat i Nadjas silvriga, blanka skål med ryckiga rörelser. Nadja satt 

på golvet och väntade. Hon skällde vilt och det gjorde Emelie irriterad.  

-Sluta skäll olydiga hund, röt Emelie och stirrade surt på Nadja. Hon ställde ner skålen på 

golvet men innan hon hunnit ta upp armen från golvet igen var Nadja framme. Nadja 

hoppade vilt på Emelies arm och borrade in sina gula, vassa tänder i armen på henne. 

Emelie skrek av smärta men Nadja höll kvar.  

-Hur mår du, Sture tittade på Emelie som satt i stolen. 

-Bra men det chockade mig att hon hade så vassa tänder. Det var kanske menat som ett 

skämt men varken Emelie eller Sture skrattade, de drog inte ens på munnen. Istället tittade 

de sorgset på varandra. Efter en stunds tystnad böjde sig Sture fram och slog armarna om 

Emelie, han grät tyst. Emelie blev förvånad, Sture hade aldrig kramat henne, han hade inte 

ens sagt tack till henne för allt hon gjorde för honom. Men hon kramade om honom och 

klappade honom under tystnad över ryggen.  

-Om Nadja fortsätter bitas kanske vi måste avlida henne, snyftade Sture. Han släppte henne 

och torkade tårarna med baksidan av handen, han tittade ner i sitt knä. 

Nu för tiden vågade ingen klappa Nadja, ingen vågade mata henne utan tjocka handskar och 

ingen vågade leka eller gå promenad med henne, inte ens Sture. Tillslut bestämde Sture sig. 

Men ni ska inte tro att det var lätt. Han satt och grubblade hela natten. Nadja var en fara för 

familjen, de kunde inte ha kvar henne längre. 

Nästa dag åkte Sture och Nadja in till veterinärkliniken. Han ville åka in ensam med Nadja. 

Dels för att barnen inte skulle få se något så hemskt och dels för att han ville få vara ledsen 

ensam med Nadja. När han klappade Nadja för sista gången högg hon inte, hon bara gnydde 

svagt och då ångrade han sig nästan. Men han insåg att detta var bäst för alla. Han grät när 



sprutan dödade hunden, hunden som Sture en gång i livet hade räddat. Nadja hade gjort 

honom lycklig, för första gången på två år. Men nu var lyckan borta. Det var hemskt att se 

hennes livlösa kropp, men hon såg lycklig ut. 

Veterinären kom och undersökte Nadja för de hade hört talas om den konstiga historien om 

den snällaste hunden i hela byn som plötsligt börjat bitas. Det hade nämligen pratats mycket 

om det i byn. De blev i alla fall nyfikna men när de kom var hunden redan avlivad. De 

undersökte henne i alla fall och det upptäckte en sak. De upptäckte varför Nadja börjat 

bitas, varför Nadja blivit aggressiv. Men i själva verket hade hon bara haft ont. De hade 

kunnat rädda henne om de bara hade undersökt henne och gett henne medicin men de 

gjorde dem inte.  

När de berättade detta för Sture brast han ut i gråt och kunde inte sluta.  

Dagen efter var det begravning. Barnen, Emelie och Sture stod runt det lilla korset de hade 

gjort tillsammans och pyntat med paljetter och glitter. Nu hade de satt korset i trädgården 

och under låg hundkroppen. Det var en sorglig stund som ingen någonsin skulle glömma. 

Nu kanske du undrar om det inte blir ett lyckligt slut som det brukar? Då kan jag berätta att 

det inte kommer något lyckligt slut, för allt i världen har inte lyckliga slut. Men Sture lärde 

sig att ha kul och att vara glad. Han lärde sig uppskatta livet och han lärde sig att skratta, 

gråta och le. 

 


