Flickan från
Stamford
Ett bildpoem i strandmiljö
av Ronny Lingstam

– Men pappa! Visst är jag medveten om allt Du
gör för mig. Och det är klart att jag uppskattar
det. Men om jag ska utveckla mig till en tänkande och självständig människa måste jag få
personligt svängrum. Cambridge är inskränkt,
förstelnat, boring! Jag leds ihjäl. Det vill Du
väl inte, Pappsen?
Ska vi spela en match?

– Du är den första här som inte tråkar ut mig.
Vad kan det bero på? För att Du är snygg?
Knappast. För att Du simmar så bra? Nej,
men Du är ganska charmig. Och Du ser på
mig. På ett annorlunda sätt.
Det blir snart kyligt. Om Du vill får Du bjuda
mig på middag.

– Orkestern packar ihop. Damn! Nu, när jag
ville dansa med Dig. Om jag fått lov? Du ser

– Du är så försiktig, så öm. Jag går inte sönder.
Men Du tycks ana vad en kvinna tycker om.

på klockan. Än får Du inte gå. Än släpper jag
inte min kavaljer. Följ mig till mitt rum! Vi tar
en Slowfox där. Du och jag.

Är jag verkligen den första?

Jag har ett lustigt födelsemärke.

Nå? Hittar Du födelsemärket tror Du?

– Ville Du vara den förste? Vad är så speciellt med det? Du är varken den förste eller
siste. Gör inga anspråk på mig. Då kränker
Du mig. Gläd Dig åt stunden – som jag. Du
är inte heller typen som kommer först. Jag
tror Du saknar vinnaranlag.
Lite Gin Rummy innan frukost?

– Nej, förlåt kära Du! Jag kom inte till bion
som vi bestämt. So sorry! Jag hade en hemsk
migrän, jag kunde bara stanna i sängen. Om
Du sett mig med någon annan har Du sett fel.
Du gör mig orätt!
Ska vi tävla ut till fyren?

Jag sa aldrig att jag älskade Dig – trodde Du
det, kan jag bara beklaga. Jag känner sympati, inget mer. Och ingen skuld, då skulle
jag må dåligt. Livet är alldeles för skönt för
det. Sommaren är snart slut och jag har nya
planer.

– Tack för sällskapet i sommar! Lovet gick så
fort. Redan på måndag är jag i Oxford. Vinka
inte från kajen. Jag är lite trött förstår Du, så
jag går direkt till hytten. Se så, var inte bitter!
Du finner snart den rätta.
Jag skriver!

Kom så tar vi ett game Badminton!

Puss då!

