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Pinsamt

Man hör talas om det men inte förrän man upplever det kommer den riktiga känslan, något som kan 
ens nämnas att vara närhet av förståelse.
Känner du igen dig. Javisst är det svårt att föreställa sig hur krig är när man i realtid kan titta på det 
i dumburken från andra sidan jorden. Men kan vi få en känsla av medlidsamhet till offren. Men vi 
kan absolut aldrig veta hur det känns. Och för att raskt gå över till något mycket simplare, men ändå
en likhet då att vi har förståelse förrän vi på något sätt får uppleva något som man annars bara hör 
om på radio, tv och tidningar. Det simplare handlar denna kortare historia om.

Jag står i kassakön på en affär. Jag väntar på min tur när den unga flickan framför mig ska betala. 
Kassörskan tittar på henne och uppmanar henne;
- Kan jag få se i din väska?
Flickan visar upp sin väska vilken innehåller olika saker. Kassörskan tittar på henne igen och säger;
- Vad har du fått det därifrån?
- Det har jag handlat i en annan butik, svarade flickan helt kallt.
- Har du kvitto på det,? fortsätter kassörskan.
- Nej! säger flickan på ett sätt som jag uppfattar som oskyldigt.
- Vi har sett dig på film, säger kassörskan.
I nästa stund kommer en annan personal och ber flickan följa med, vilket hon helt odramatiskt gör. 

Jag som aldrig varit i närhet av en snattare, vad jag vet, blir chockad. Jag börjar fundera på om jag 
har kvitto från andra affärer för dom saker jag har på mig, vilket jag naturligtvis inte har...
Jag stegar sen fram till samma kassörska som känner igen mig som kund. Efter någon minut frågar 
hon mig;
- Tyckte du jag var för hårt?
I fortfarande chockat tillstånd över att ha sett min första snattaren bli ertappad, säger jag.
- Ne-ej, jag tycker du var jättebra!
Efter att ha packat i min betalda saker hade chocken lagt sig och jag frågar jag den ensamma 
kassörskan.
- Är det ofta ni ertappar snattare?
- Inte så ofta som vi borde, blev svaret.
Och jag kan inte låta bli att lägga en kommentar på flickans beteende.
- Gud, vad pinsamt det måste vara för flickan...
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