Undertecknat

Begränsat bokstavsförråd
Nu har vi TVÅ katter. Vincent och
Doris. De är ganska trevliga, men
de äter som elefanter och skiter
som flodhästar. Dessutom har
de börjat ta sig friheter som jag
inte riktigt var beredd ?å. Bland
annat har den ena katten börjat
sova ?å min dator och vässa
klorna ?å tangenterna. Och nu har
bokstaven ? slutat att fungera.
(Ja, alltså bokstaven som kommer
efter O och före Q i alfabetet,
begynnelsbokstav i ?ilsner,
?ersika, ?ölsa eller ?itt.) Det
började med att tangenten stod
lite ?å sniskan efter att en kattklo
grävt efter dammråttor under den,
och när jag försiktigt försökte
knacka ner tangenten
med baksidan ?å en
rörtång, så klickade det
till ?å ett oroväckande
vis, och sedan dess har
tangenten varit absolut
stendöd. Faktum är att
hela datorn är lite svajig efter smällen, men
än så länge fungerar
den om man bara talar
vänligt med den.

väsentliga alfabetiska möjligheter. Men man tager vad man
haver, sa Cajsa Warg! Jag har
redan blivit en jäkel ?å att undvika
bokstaven ? i mejlkonversationer
och sådant. Jag har då väldigt
god nytta av min synonymordbok där jag snabbt och enkelt
byter ut vissa ord. Jag byter
ordet ?recis mot exakt, ?atient
mot sjukling, ?arkerings?lats
mot fordonsområdesfläck,
?enning?ung mot kontantsäck,
och ?ingst?astor?redikan mot
hänryckningssjälasörjarförkunnelse. (Fast det ordet använder
jag rätt sällan.)

Till en början utelämnade jag bokstaven ? helt och hållet. Men det
såg så rum?hugget ut. Och vissa
ord fick en annan betydelse. Till
exem?el ris (?ris), lama (lam?a)
eller iller (?iller. Till och med ?-?iller om man vill…)

Men ibland känner jag att jag vill
göra helt tvärtom. Jag bara letar
ord som innehåller, och framför
allt inleds, med bokstaven ?,
bara för att se hur begri?ligt det
blir. Och då u??täckte jag med
glädje den gamla fina konsten
att allitterera! Och det gick riktigt
ska?ligt. Och det blev till och med

Så nu sitter man här och saknar
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hyfsat begri?ligt!
?utte ?ostmästares ?alaver
?utte ?ostmästare ?romenerade ?å ?ark?assagen. ?lötsligt
?åkallade ?låtslagare ?ettersson
?uttes ?å?asslighet. ?ettersson
?ekade ?å ?uttes ?åfallande
?altbestänkta ?ullover. ”?alt”
?å?ekade ?låtslagare ?ettersson
?regnant! ?utte ?etade ?å ?alten
?å ?ullovern. ”?alt ?å ?laggen
?assar ?erfekt, ?rima ?roviant ”,
?roklamerade ?utte. ”?å ?ullovrar
?assar ?alt ?jåkigt, ?åtalade ?etterson ?urket. ”?ettersson ?ratar
?ersilja”, ?rotesterade ?utte
?rudentligt. ?å ?loj ?åbjöd ?utte
?ettersson ?alten ?å ?ullovern.
?ettersson ?risade ?utte, ?illade
?ockande ?å ?alten, ?ressade
?lötsligt ?ortionen! ?räktigt ?aff
?åtalade ?utte ?roviantens
?lacering ?å ?uttes ?åtagligt
?altsmetiga ?ullover.
”?jåsk! ?alt?assionerad!”, ?ustade ?ettersson ?ro??mätt!
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