 Det blev kallt till natten. Jag spikade ännu en platta för mushålet i köksskåpet, men nästa morgon visade tydliga tecken att de tagit sig igenom den också.
 - Malin brukade öppna skåpdörren och låta Modig ta mössen när de hoppade ned, berättade Linda när hon kom över. Vi ordnade med papper för mammas bilen. Jag skulle skriva under en fullmakt, för att tillåta att de kunde lägga ut den på torget i tidningen för försäljning. Jag rättade uppsatser vid köksbordet och hötrde hur mössen knaprade på plattan i skåpet. Jag hade hört berättas om elektroniska musskrämmare, och jag gick in på internet för att se hur de fungerade och var man kunde köpa dem. De såldes av en enda firma på Åland, och det fanns en garanti, att man kunde lämna tillbaka dem och få pengarna tillbaka under ett helt år om man var missnöjd med dem. Jag beslutade att skaffa en sådan nästa dag. Jag läste om sorgearbetets olika stadier på nätet. Det stod att det fanns en tid av chock, en av acceptans och en av nyorientering. Jag var nu i förståelsefasen. Det stod att sorgen såg olika ut för olika människor, och att den var beroende av många olika omständigheter. Det hjälpte att titta på de sidorna. Det var tungt att rätta uppsatser också. Eleverna skrev så rakt på, så rått och öppet många gånger, så att man blev sårad. Det kändes som om de visste om, eller anade sig till min situation, och gjorde elaka anspelningar på den. Jag hade inte riktigt krafter att ta mig an uppsatserna trots att jag kämpade på.

 Musskrämmaren såldes i en affär som liknade ett stort och kalt garage på en avlägsen gata bakom gamla Plasto i Mariehamn. Försäljaren var en enkel rå kille i halare, som skrattade åt att jag trodde att skrämmaren var en laserskrämmare.
 - Nej, den går med ljudvågor, skrattade han.
 Han jämförde skrämmaren med effektiviteten hos en katt, skämtade och skroderade och sålde till slut den lilla asken till mig, efter att jag lyckats betala och komma därifrån innan klumpen i halsen hade vuxit sig alltför stor. Genast jag kommit hem monterade jag in saken i skåpet och den gav ifrån sig ett knäppande pip varje minut, som hördes från skåpet ända upp till sovrummet. Det var meningen att mössen skulle reagera på pipet, avsky det, och ge sig iväg från huset. Men till en början kunde de attraheras av skrämmaren och söka sig till den stod det på nätet. På kvällen när jag öppnade dörren satt det en skogsmus alldeles bredvid skrämmaren och inspekterade den intresserat. Musen hoppade genast in i sitt hål när den fick se mig. Jag kände att jag inte hade krafter att gå tillbaka med apparaten till butiken och ta emot försäljarens spydigheter, så jag hoppades istället på burkens långtidsverkande effekt. På kvällen var jag över till Linda och Samuel och visade boxningsdiabilderna, som Samuel tog hand om för att scanna in på datorn. Albin var med sin flickvän i Lemland och Jonte var på lan till sin trogna kompis Dan, som bodde i byn. Wera var hemma och igång. Vi pratade igenom allt ännu en gång och drack kaffe. Det kändes alltid bättre efter att man pratat. Glädjen måste få infinna sig igen, för vårt allas bästa. De avrådde till att jag skulle ta med mammas sjukjournaler till Kotka redan. Det var för tidigt att börja reda ut hur allt hade gått till, och det var bättre om vi tog itu med det tillsammans, då vi hade tillräckligt med krafter för det.

