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PROLOG

Välkommen till Terra Pitt! Här är mannens mått allas 
vän, Allahs avatar när mannen drar ner byxorna och 
tar av sig kalsongerna och bara kör, sjunger kör med 
de kalla sångerna i bilstereon, som om det vore tvätt-
stugan, där två och att tvaga är tillåtet, i den fuktiga, 
varma luften, som påminner om utdunstningar från 
något annat som slutar på –ina, vagt uttryckt. Krist-
na dunster, som går till honom framifrån, bakifrån, 
nerifrån. En enkel och rättfram sång om säng, stång 
och trång gång att stånga sig fram i för monster, Mi-
nitaurosar i förskingringen i koråmens tid, som kan 
vara en hel Eon, men vem har Bråttom? ”En krona 
för dina tankar”, sa den milde. ”Pennies for your 
thoughts”, replied the evil, outlived Devil. ”Let the 
show begin! Or do you want to take a shower first? 
Then you have to pay for an hour, paga porr, para 
una hora.” Med violett apparat, det är toppen, tro 
mig, eller förkasta alla trossatserna i hela ditt ömma 
liv. Rävälg? Rövälg? Ljug och välj, älg. Du är ändå en 
främling för mig, en älg igen; en alien; för en man 
kan närma sig en kvinna, men då… Shit happenis, 
typ. Snart på en skärm nära dig. Och det ska bli en 
ära att vara nära. Dig. 

Kuken som stafettpinne i flickornas stafett. Det var 
därför han fått artistnamnet Staffan Pitt. En annan 
passande anledning var att han tagit klivet in i folks 
medvetande, fantasier och sexdrömmar via de danska 
stallen, vilket på sikt satte fjärt på hans karriär som en 
annan stalledräng. Knullifierad och knullidentifierad 
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var han nu en av de bästa i sprint, i slutspurten hade 
han en svårslagen stafettpinne, och han räknade sig 
som världsetta i grenen och det som ömsom dinglade 
där, ömsom stod. Det var därför donnorna älskade 
honom. Staffans stafettlag fick allt bättre måltider. 
Ofta stod det en imaginär vit kanin med stoppur och 
tog tiden. Och om han dröjde lite länge någon gång 
hade han sin standardreplik som alltid gick hem: 
”Har du bråttom?”, och som han blivit känd för, en 
fras nu nästan lika känd som Arnold Schwarzeneggers 
robotrepliker ”I’ll be back” och ”Fuck you asshole”. 
Nuförtiden kunde han bekvämt agera i sexvideor 
inspelade i nattdrömmar när han sov. Många i va-
kenlivet däremot gjorde misstaget att se honom som 
en avdankad porrfilmsstjärna, och viskade gärna likt 
någon slags råttor eller gnomer bakom hans rygg på 
krogar och andra hak om detta. Men ingen av dem 
vågade konfrontera honom direkt, i samtal fejs mot 
fejs. Och fega och ömkliga människor ville han inte 
hjälpa, vare sig över eller i huvudet taget av de krafter 
som fortfarande försökte komma åt honom, på ett 
alltmer chanslöst och kraftlöst manér. Han var mjuk 
men inte vek och tillhörde ändå the Hard core; den 
hårda kärnan, fasta i sin övertygelse att de med tro 
kan göra vad de vill, vilket både Gud och Satan sam-
tyckte till. Alltså göra vad Fan man vill, om Gud vill. 
Det var få som trodde att han hade något pågående 
sexliv annat än med handen sin. Inget kunde vara 
mer fel. Staffan Pitt hade vetat vad han gjort hela 
tiden. Men trollkarlens trick bör inte förklaras för 
mindervärdiga. Det är fett, mannen. Fett och gott! 
Och han höjde sitt stjärnollon; hans starryglans; mot 
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skyarna som ett finger, men på ett skaft betydligt 
längre än ett normalt mänskligt långfinger, även ett 
som zat på en av de stora tänkarna av idag, igår eller 
imorgon.

KAPITTEL ETT
Om kuken som trollstav

För att preparera en trollstav behöver man ibland 
smörja in den i något som glider lätt, som glidmedel 
eller olja (John Doe Rockefeller valde standardolja. 
När blyet i rånarnas kulor blev tyngre vacklade han, 
men kom snart på att fötter, de kan man också smör-
ja, som klövar med klöver tills de blir mutorra, och 
sedan torka varsamt med sitt långa hår), och hjärna 
som doftar och smakar gott, exempelvis antingen 
myrhonung med humle och dumle, oregano eller 
jordgubbsmarmelad. Vill man få ökad trollkraft då 
man riktar den mot målet och säger sin besvärjelse, 
så kan man linda den vid roten för ökad potens. Kom 
ihåg att kall pitt är lätt, men många föredrar Varma 
koppen med dess smeknamn varma snoppen, katten 
vet ofta bäst själv vad den vill ta i munnen. (Fisk!) En 
trollstav bör definitivt vara större och kraftigare än en 
tandpetare, och besvärjelsen kan whiskas eller ropas 
ut högt. Det mesta sker ändå bara i huvudet. Men det 
kan vara bra att döpa staven till ett namn den kan 
lystra till; Wandy, Sinful Cindy, Whendie eller något.

Han vaknade på ett universitet. Väl medveten om sin 
ålder på 50+ var det uppfriskande att vara omgiven 
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av 20-åriga studentskor bland bibliotekshyllorna. 
Några och särskilt en tog med honom till en plats 
där han gav henne mun- och smeksex. Det var en 
bra inspelning, genitalierna var inte förvrängda eller 
trasiga som de kan vara ibland i drömfilmer, hon var 
god, han gjorde ett bra jobb och visade för sig själv 
att Staffan Pitt kan än. Han var som gjuten i rollen; 
castad av en bra casting. Hon sög av medan ett annat 
ungt par la sig ett par meter därifrån och hade sex. 
När han var färdig med sin tjej och hon typ fått skifta 
och byta utseende i ansiktet, då tyckte han att det 
var läge att se sig om. Ovanför en liten trappa stod 
på stativ en liten fjärrstyrd videokamera som varit 
riktad mot dem. Han stängde av den, tryckte ut kas-
setten som han stoppade i fickan och gick därifrån 
genom universitetets bibliotek. Rätt omedelbart fick 
hans mobiltelefon sms om att inspelningen gått bra, 
vad titeln skulle vara; ”Pipopip; pluggad i plytet och 
pippad i plugget”; och att filmen redan blivit dist-
ribuerad och känd. Sedan vaknade han nöjd, glad 
och tillfredsställd till det de där levande kallar sin 
verklighet. Staffan Pitt was back! Staffitanto: redan 
vaken; alltid redo.

Hans raggningsreplik, särskilt vid maratonlopp, var: 
”Löper ni fröken? Får jag se er springa?” På det viset 
hade han fått en och annan bitch på två ben att 
ställa sig på alla fyra. Kvinnor älskar män som tar 
initiativet, det hade hans mamma sagt. Och de vill 
bli beundrade på nära håll, särskilt den aspekten av 
dem, och vill dela med sig av springande och kött in 
the flesh; äsch: det är ju bara vår en gång om året. Vi 
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har den i luften, var har ni er? Därmed sagt: Grabba 
stafettpinnen, grabbar och tjejer; höj trollstaven och 
ni ska till slut nå och gå i mål, och få målet det goda, 
att manifesteras som en hopi-indians våtaste dröm. 
En dröm utan trauman, mjuk men inte vek, stark och 
öm. Som en bra dröm.

Sex har vissa likheter med gymnastik, antingen 
kroppslig eller hjärngympa. Men vad gäller jämfö-
relser mellan sex och sport i övrigt, så visste Staffan 
ingen sportgren där deltagarna ska hålla ut så länge 
som möjligt, utom möjligen maratondans om man 
räknar det som sport, tvärtom ska det oftast gå så fort 
som möjligt. En kusin till en gammal lover till honom 
hade överraskat honom, när han stötte på henne i 
dubbel bemärkelse i en bar, med ett klockrent mentalt 
samlag som gick på en sekund, som om hon pröva-
de vad hon skulle få om hon hade fysiskt sex med 
honom. Ett riktigt språngpipp i huvudet, där mycket 
hanns med liksom i komprimerad form under den 
gyllene sekunden det varade. Men hon nekade att 
gå hem med honom. Kanske för att de liksom redan 
gjort det på ett sätt ingen annat kunnat se eller vis-
ste om. Mindfuck. Kanske är det det platonisk kärlek 
går ut på, kärlekssex i idévärlden? Det viktiga är väl 
då att bevara grundformen, som människa. Det kan 
man inte fixa eller uppnå genom att bli gymnazist. 
De skaffar sig däremot lättare hjärtattacker, patetiskt 
kämpande för att cykla så snabbt som möjligt på 
motionscykelns tyngsta växel, utan att komma nå-
gonstans ändå.


