Ön.
Katten Jam och Kaninen Ida var vid västerstranden på ön. Tom var med. De fikade. Tom
drack kaffe och åt ett äpple. Ida åt sin potatis, som vanligt. Jam sin kattmat, med mjölk. De
satt vid bänkarna. Jam blev klar först. Han slurpade i sig mjölken. Det är fult att slurpa, sade
Ida. Tom packade ihop, och tog på sig ryggsäcken. Han spanade ut över havet. Det mörkblå
havet mötte en ljusblå himmel. Ingenting störde horisonten. Ida spanade med. De började gå
längs stigen. Tom mindes sin barndom. Då sprang han över stenarna. Det var runda
kullerstenar. Små vid stigen. Stora vid vattnet. Kilometervis. Stranden var lång. Nu tog han
det lugnt. Jam gick först. Ida skuttade sist. De kom fram till en hög kulle av stenar. Det är en
grav, berättade Tom. Stigen slingrade sig. Enar kröp längs marken. Buskar med doftande pors
fanns här och där. Gråa grenar, plank, och stockar var uppspolade på stranden. De kom fram
till Idas flotte. Hon och Jam sprang dit. De steg ombord. Lade loss från land och seglade ut på
havet. De såg en söderhavsö i fjärran. Kokospalmer växte vid stranden. Ida berättade för Jam.
Det finns hundratals härliga öar att välja mellan eller kombinera med varandra. Utforska
Tonga men sina kilometerlånga sandstränder, Samoa med färgsprakande natur och
kultur, Vanuatu med sina aktiva vulkaner, berg och regnskogar eller till exempel Fiji
Söderhavets medelpunkt.
Tom lyssnade. Han tyckte att det lät intressant. Han var med vid flotten. Lysande Ida, sade
han. Jam blev sur. Han ville inte leka med Ida mer just nu. Han steg av flotten, och gick upp
till stigen. Han tog på lurarna. Det var Stevie Wonder. De följde efter Jam in till stigen. Jam
hörde nu på George Harrison. ”I Me Mine”. Med Den Fiori. De gick ut på berget mot vattnet.
De tittade på jättegrytorna. Drog sig in mot stranden igen. Vildrosor tog plats. Strandkål och
låg vass intill. Fetknopp och rödklint mot ängen. Gullmora och blåklockor på ängen. Hundkex
och timotej högre upp. De kom fram till labyrinterna. Ida skuttade först in. Jam masade sig
efter. De gick varv efter varv, allt längre in. Till slut var Ida inne i mitten. Jam var alldeles
efter henne. Ida stod stilla i labyrintens mitt. Då upplöstes hon plötsligt. Hon försvann. Sedan
försvann Jam. Tom sträckte sig. Han gäspade. Han såg sig förvånat runt. Han låg i sängen på
andra våningen. Sovrummet. Agnes låg bredvid. Hon sov. I soffan låg barnen, och sov. Tom
reste sig. Han tittade ut genom fönstret. Himlen var blå. Han vände sig om. Luckan på
kaminen stod öppen. Hatten var av. Vedspannen var tom. Ett par små pinnar låg i botten.
Staniol låg på golvet. Några utbrända raketer låg under fönstret. Han tog av pyjamasen. Satte
på jeansshortsen och en t-tröja. Strumpor.
Han öppnade försiktigt sovrumsdörren. Sval luft strömmade mot honom. Han såg på
klädgarderoben. Stängde försiktigt dörren efter sig. Han gick fram till trappan. Gick ned.
Undvek de knarrande trappstegen. Kom ned i hallen. ”Hurra”, ropade Ida. Jam kom efter. De
kramades alla tre. Tom kände sig hungrig. Vill ni äta frukost, frågade han? Det ville de.
Dörren till köket stod öppen. Tom gick in i köket. Han drog undan bordet. Sylten var slut.
Han tog ett stadigt grepp i järnringen, och drog upp. Luckan öppnade sig. Han gick ned för
stegen. Ida och Jam kom efter. Han tittade i hyllorna. Det luktade jord, sten, och damm. Tom
valde bland konservburkarna. Han fastnade för en med hallonsylt. Jam och Ida makade på sig.
Tom gick först upp för stegen. De två små kom efter. Han stängde luckan, och gick fram till
skafferiet. Öppnade dörren. Rotade fram det som behövdes. En morot och en kokt potatis till
Ida. Kattmat och röd mjölk till Jam. Fil till honom själv. Han stängde skafferidörren, och
serverade frukosten. Jam var på strålande humör. Han ville föreläsa. Han började. Denna gång
om motorer. De flesta förgasarmotorer har en förgasare, men vissa har flera stycken. Det
gäller främst högprestandamotorer och motorer med fler än fyra cylindrar. Ett alternativ till att
ha flera förgasare är att använda förgasare med flera portar, så kallade registerförgasare. På

V8-motorer i högprestandautförande är fyrportsförgasare en vanlig lösning. Dessa fungerar i
princip som två parallellkopplade tvåportsförgasare.
Äldre förgasare hade ofta en uppåtriktad luftström, så kallad stigförgasare, men nyare
varianter brukar ha en luftström som går nedåt, fallförgasare, eller horisontellt,
horisontalförgasare. Mycket intressant, tyckte Tom. Han fyllde vattenvärmaren. Tog fram en
stor kopp, och näskaffe. Ida var butter. Jam går för långt, tyckte hon. Hon gnagde på sin
potatis och funderade. Dörren till vardagsrummet stod öppen. Några nattståndna flugor
vaknade till liv, och surrade. De lade sig snart till rätta igen. Det blev tyst. Jam mådde bra.
Han var nöjd med sin föreläsning. Han var färdig med kattmaten, och började sörpla mjölk.
Ida fortsatte gnaga. Nu på moroten. Hon kände hur ilskan sakta rann ur henne. Hon vände sig
mot Jam, och sade. Jag tycker om dig ändå!

