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rätt man
vid min sida 

Michael fyller alla mina behov
finns där hela tiden
som min andra hälft
tillsammans är vi hela

Michael 6/12-15 kl 19:15
Jag och Ewa åkte in till Slussen, vidare därifrån in på 
Waynes café efter att ha ätit god mat hemma, grötris 
med wok av kyckling och egenhändigt tillverkad grön-
saksblandning. Sitter och diskuterar om vad vi gjort 
idag, »njutit av söndagen, vilodagen och av varandra«.

Ewa säger med ett leende på läpparna »vilken tid 
det tar att bry sig om varandra, tiden går så fort«. 

Om en stund ska vi gå på en pub som heter Akkurat 
och lyssna på Steve Gibbons som vi känner igen från 
70–80-talet. Det börjar kl 20:00 och vi sitter bara 100 
meter därifrån, så vi traskar väl dit nu så vi inte mis-
sar något.

Ewa 6/12-15 kl 19:30
Tiden går så fort
när vi är tillsammans
veckan ihop är snart slut
tillbaka till verkligheten imorgon

Jag är så lycklig 
tillsammans med Michael
aldrig mått så här bra
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förut i mitt liv
det här är ju på riktigt
för vi bryr oss verkligen
om varandra

Ewa 7/12-15 kl 9:35
Flytt mitt hus
flyr för mitt liv
sitter på tåget till Mora
efter att Michael
fått en varning kl 03:00 i morse
att jag är förföljd av 2 män
som kommer att bryta sig in
till min lägenhet och våldta mig

Vi båda blev skräckslagna
tänkte tillbaka
jag har 2 gånger sett
en man nära mig
vi har hört någon ta i dörren
och sen snabbt försvinna i trappan

Kände snabbt i morse
att ta varningen på allvar
packat väskan och bokat biljett
sitter nu bredvid Michael
på väg till Mora
vet ej när jag vågar
åka hem igen
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Michael 7/12-15 kl 10:37
Skriver lite mera om gårdagen då vi var på puben Ak-
kurat. Steve Gibbons född 1942 från England, 74 år 
drar igång utan dess like alla gamla godingar framför 
han elegant. Rösten var bara något förändrad men 
vilket drag alltså. Ewa och jag stornjöt, lite uppspelta 
drack vi vår tranbärsjuice. Fullsmockat med folk i vår 
ålder, 50+are. 

Inte nog med det, ytterligare en artist från förr när-
mare bestämt Linda Lewis från USA, tog över scenen 
efter Steve Gibbons, det blev ett helt lyckat avslut på 
kvällen.

Vi gick därifrån väldigt glada och nöjda av att ha 
haft en trevlig kväll. Hemma vid halvtolv-tiden gör vi 
ordning och packar åt mig för att jag ska åka tillbaka 
till Mora. Vi går och lägger oss efter att ha borstat 
tänderna. Ligger och pratar lite om dagen som den 
varit. Vi mådde bra och somnade med lampan på helt 
urlakade.

Vaknade plötsligt av att Ewa går på toa, sen kunde vi 
inte somna. Efter en stund började jag få upp rörliga 
bilder innanför mina ögon precis som på en film. Får se 
Ewa förföljas på väg hem från stan, (tänkte vad faen är 
det här?) någon följer efter Ewa på bussen ända hem. 
Hon tycker sig känna igen killen som till och med följer 
efter henne till porten, som Ewa öppnar, hon tänker 
inte mera på det och han kliver in före Ewa och går 
upp en våning högre upp men vänder ner mot Ewas 
lägenhet. När Ewa öppnar sin dörr kastar han sig över 
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Ewa, hotar henne med en stor kökskniv mot strupen. 
Ewa helt spänd, överraskad och paralyserad, in kom-
mer en kille till, de pratar dålig svenska. Dom tar tag 
i Ewa, säger att de ska döda henne om hon skriker på 
hjälp. Dom sliter av Ewa hennes kläder, Ewa är skräck-
slagen och kan inte röra sig. Hon gråter och känner sig 
maktlös när dom våldtar henne gång på gång i flera 
dagar. Sedan sticker den ena av dom en stor kökskniv 
i bröstet på Ewa och hon är borta.

Det kändes som att det var jag som var Ewa och 
upplevde detta scenario. Fick också till mig att min 
bror Tuck försökte ta sig in till mig utan att lyckas.

Ewa 7/12-15 kl 11:47
Läskigt jag målade en bild
före vi gick och la oss igår kväll
kände jag målade upp att någon
stod och vaktade mig och Michael

Känns som att jag är förföljd
och varit en tid
nu väntade dom in
att Michael skulle åka hem
så dom kunde slå till

Tji fick dom 
jag har nu flytt fältet
vad är nu nästa steg?
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Kl 12:04
Känns som att dom vill 
sprida skräck i samhället

Michael 7/12-15 kl 12:55
Båda blev vi skräckslagna av min vision och kunde 
inte somna på någon timme eller två. Ewa bestämde 
sig för att följa med mig till Mora. För det här vet man 
ju inte hur det hade slutat om Ewa hade stannat kvar. 
Ewa packade ner sina grejor i sin resväska medan jag 
försökte sova lite till. Sen åt vi lite frukost innan vi tog 
bussen in till centrum för att vidare åka tåg till Mora.

Väl i Mora fick vi se min nykrockade bil som min 
äldsta son haft medans jag var i Stockholm hos Ewa. 
Sen kom nästa chock när vi kom hem, någon hade varit 
olovandes i mitt hus, lämnat en stor disk, varit i vårt 
sovrum som jag lämnat låst.

Och någon hade knullat i vår säng, fy faen vad 
äckligt! Jag och Ewa blev spyfärdiga då vi såg fläckar 
på våra sänglakan. Bägge balkongdörrarna var öppna 
och min fina hall-lampa var stulen och har inte sett 
den sedan dess.

Ewa 8/12-15 kl 13:30
Helt utmattad
hamnat i Mora
hos Michael med hans barn
rena chocken igår
Michael jätteförbannad
på någon som knullat i hans säng




