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Betraktelse 1 - Kärlek 

Personer: Charles Vayle och Marcel Vicente  
Scen: Parc de Buttes Chaumont – Paris 
 

- Marcel, var snäll att citera. 

 
Hans tillsynes impulsiva betraktelser fick mig alltid att bli ställd. Jag fattade tag om min 

penna och lät spetsen möta den tills nu tomma anteckningsboken.  

 
”Paris, staden av evig kärlek. Fåglarna rör sig lätt uppe på brisar av glödande tillgivenhet. 

Ett sentimentalt ögonblick av tystnad. Orden behöver inte sägas, nej dess yttersta välvillighet 

har redan anlänt i deras svärmiska sinnen. Mannens hand famlar i ovetskap om vad som 

komma skall. En aktad blick kastas mot gestalten bredvid. Kvinnan. Ack denna kvinna” 
 

Jag kollar snabbt upp ur mina anteckningar då Charles tystnat för ett ögonblick. Han lutar sig 

mot ett träd och hans högra hand stryker över det gåtfulla leendet. Den trötta blicken är fast 
vid ett par som i tystnad sitter bredvid varandra på en parkbänk.  

 

”Är denna idealiska fullkomlighet hämtad ur den dråpliga slumpen, eller måste det enligt den 

högstes bestämmelse bli slutfört? Det finns ingen tid till denna fundering då denna ljuva 
känsla är fullbordad. Då finns bara allt, bara inget, bara jag, bara du. 

 

Utan ett ord rättade Charles sedan till hatten i en långsam rörelse och stegade iväg, bort från 
det nu kyssande paret. Jag slog igen anteckningsblocket, lade det tillrätta innanför min kavaj 

och följde efter. Han var en häpnadsväckande man, denne Charles Vayle.  

 
Jag hade under mitt yrkesliv som kriminalkommissarie aldrig skådat en man likt Charles. Det 

fanns de som i all iver, med ett livligt intresse försökt att efterlikna denna lugnets idyll. De 

hade genom isolering och personligt sönderfall försökt förvandla sig till det sanna mysteriets 

mästare, men det var inget annat än ett misslyckat skådespel. Han var den sanna karaktären, 
en unik varelse som inte ägnade en tanke åt att bli, utan hans fulla existens var djupt inbäddad 

innanför hans föråldrade kropp då han långsamt lunkade fram utmed livets krokiga aveny. 

Hans ord påträffades ytterst sällan, och då de yttrades frodades den poetiska grönskan, vilken 
för åhöraren uppfattades som helt meningslös. Han voro för vissa ett geni, men för den 

övervägande majoriteten var han intet annat än en uttröttad dåre.  

 
Den första gången jag hörde om Charles var under den tiden jag var verksam som allmän 

polisman. Det var vid den tiden som denna mytomspunna man var på toppen av sin framgång. 

Saken med Charles, var att han aldrig officiellt arbetade för någon. Han var likt han själv 

sade, en man av egna intressen. Ordningsmaktens var vid denna period inkapabel till att lösa 
ett förskräckligt mord, vilket hade skördat två unga liv. Samtidigt som de alla, detektiver och 

kommissarier, stod vända mot ett ovisshetens dödläge, brände folkets spända blickar av 

misstro deras skamböjda nackar, och det fanns till slut inget annat att göra än att söka upp vår 
vän, Charles. Han hade därefter haltat in på polisstationen, där dåvarande 

kriminalkommissarie Burcet Jacquemart underrättade honom om det problematiska fallet. 

Enligt betraktare hade inte Charles sagt ett ord, utan rofyllt noterat Burcets redogörelse i en 
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liten svart anteckningsbok. Han hade sedan, utan ett ord, lämnat polisstationen och två veckor 

senare mottog ordningsmakten ett skriftligt meddelande från Charles. Meddelandet innehöll 
det definitiva svaret på gåtan och var skrivet likt ett poetiskt epos. Det var efter denna 

egenartade händelse som Charles Vayle blev mer av en sägen än en befintlig person. Det 

sades att han löst flertalet fall likt detta, på samma gåtfulla vis, men de konkreta fakta om 

Charles och hans bedrifter skulle snart försvagas och beblanda sig med rykten och ren fantasi. 
Landets gåtfulla hjälte försvann i stadens skuggor och det skulle dröja flera år innan en ung 

journalist vid namn Jean Suchetet fann den förlorade detektiven. Jean hade påträffat Charles 

en senfärdig afton på en uteservering med utsikt över Seines sommargröna vatten. Han hade 
försiktigt närmat sig Charles och efter en stund lyckats inleda en konversation. Jean 

publicerade sedan sin erfarenhet av detta möte i tidskriften ”Journal d'énigme”. Notisen 

lydde: 
 

I denna sommarens skymning trädde en förlorad hjälte ut ur Paris skuggor. Jag hade äran 

och träffa Charles Vayle, den tidigare detektiven och lyrikern som på egen hand löste 

”dubbelmordet vid lusthuset”. Han var likt väntat, sluten och tystlåten då han med tom blick 
avsmakade sitt glas vilket fyllts av rött vin. Då han väl valde att uttala sig nämnde han gång 

på gång att han var upptagen med ett viktigt fall. Mer fick jag dock inte ur den grånade 

mannen som strax avlägsnade sig i sin karaktäristiska gångstil. De rykten som finns om 
denna man är nu även i min uppfattning befogade. Han tycks vara passé och förgången med 

knappt ett korn av verklighetsförankring.  

Jean Suchetet 24/7 19** 
 

Jag hade följaktligen haft den lyckan att skåda denna man under den tiden då han var omtalad 

som en mystisk hjälte. Inte kunde jag på den tiden föreställa mig att jag, Marcel Vicente, 

skulle tillbringa en tid med denna Charles Vayle. Efter hårt arbete inom polisämbetet hade jag 
således blivit erbjuden en plats som kriminalkommissarie efter att Burcet Jacquemart gått i 

pension. Jag kände mig vid denna tid av livet ärad och högst lyckad. Allt vad en man likt mig 

själv bör äga stod till mitt förfogande. Jag hade en prydlig fru och några ordentliga barn, vilka 
vid denna tid var gamla nog för diverse yrkesaktiviteter. Vårt hem var gott beläget i ett av de 

mer välbärgade kvarteren, och vår ekonomi oförskämt stabil. Till en början såg det ut som en 

självklar väg att gå. Jag log mot livet och livet log mot mig. Den fulländade vardagen skulle 

dock plötsligt bli mitt fall då jag höll på att förmultna i denna enformighetens tillvaro. Jag 
började, oftast bakom nattens mörklagda ridå, söka efter olika sporrar, njutningar av alla dess 

slag. Jag kände plötsligt ett starkt behov av att vara oskyddad från detta liv av felfriheter. 

Medan jag svajade fram mellan diverse försyndelser skulle jag sakteligen tappa fattningen om 
den skyddade tryggheten. Min tidigare fryntliga karaktär, vilka många beundrade och såg upp 

till, hade gått förlorad i kvarteren ”Pigalle”, kvarteren av synd. Jag förlorade min fru och min 

anställning som poliskommissarie, och värst av allt blev jag slagen av syndernas vällust och 
förlorade min moral inför mig själv och mina handlingar.  

Mina besparingar gick till olika bedövande utvägar från min tragiska självsyn, och jag höll på 

att gräva ett djupare hål av hopplöshet, då jag redan raglade omkring på samhällets botten.  

 
En dag insåg jag dock vad som gått förlorat under mitt existentiella utlopp och började 

långsamt försöka etablera mig i det alldeles vanliga livet igen. Jag tog anställning som 

servitör på ett sjabbigt konditori och vågade snarligen kasta sidoblickar mot min egen 
spegelbild, men det jag såg gjorde mig ytterst sorgsen. Jag var förgången tillsammans med 

alla mina syndfulla minnen och började snart söka bot på mina bekymmer. Tillbaks på botten 

med en blick sluten från verkligheten, såg jag nu längre ingen annan utväg än den totala 
upplösningen.  

 

Min räddning skulle dock komma, som av ett bud från övre makter. En afton, då jag likt 

vanligt slagit mig ner på en av stadens krogar för att lugna mitt upprörda sinne, såg jag något 
som skulle fånga mitt tillsynes förgångna intresse. Det var en annons placerad på de sidorna 

vilka var tillägnade de som sökte efter arbete. Annonsen lydde: 
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En problematisk gåta kräver assistans från en villig hjälpreda.  
Sök upp mig. 

 

Charles Vayle 

Cours Albert-ier 26 
 

Denna upptäckt fyllde mig genast med intresse och förundran. Kunde det vara sant? Jag var 

högst beslutsam om att jag den kommande dagen skulle bege mig till den nedtecknade 
adressen för att förhoppningsvis få svar på min häpnad. Jag lämnade mitt glas, vilket endast 

var drucket till sin hälft, och begav mig hemåt i språng.  
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Betraktelse 2 – Glädje, Sorg 

Personer: Charles Vayle och Marcel Vicente  
Scen: Jardin d´Acclimatation, en idyllisk lekplats i Paris 

 

Vi hade hela dagen vandrat utmed Paris gator. Det var likt Charles sade, en av dessa dagar då 

folket lägger livet på sidan  för en dag och bara njuter av det förträffliga vädret, i ren ovetskap 
om att det är detta liv som är rent verkligt. Föräldrarna tar sig tid åt sina barn och ger sig ut i 

naturen, äter picknick i en park och matar fåglar med frön. Fåglarna kvittrade och tusentals 

röster, skrik och ljuva stämmor bildade detta oskiljbart svävande sorl över staden. Vi hade 
vandrat genom en lekplats då Charles plötsligt föreslog att vi skulle slå oss ner på en 

parkbänk. Framför oss snurrade en mustig karusell, runt, runt, och frambringade de ungas 

glädjeyttringar. Jag funderade över mina egna barn och tänkte tillbaka på när de var små, hur 
det brukade se ut när de skrattade, hur det lät, men de vaga minnena gav till min besvikelse 

inget resultat. Mina tankar avbröts av Charles mörka stämma: 

 

- Marcel, var snäll och citera. 
 

Jag var vid detta lag van vid Charles arbetsprocess, även om den för mig var lika 

osammanhängande. Pennan mötte anteckningsboken och jag var redo att anteckna.  
 

”Är inte livet likt en karusell?” 

 

Hans långa paus efter denna mening fick mig att fundera över om det var en fråga ställd till 
mig, så jag gjorde mig redo att besvara den, men i samma stund som jag öppnade munnen 

blev jag avbruten. 

 
”Den går runt, runt, upp och ner. Vi rider alla utmed livets farhågor på en häst av trä. Den 

lilla flickan kollar mot sina föräldrar med en obestämd rädsla medan hennes leende sakta 

växer. Vilken underbar syn. Är det inte barnets euforiska glädje som ändå gör livet till ett 
sådant besynnerligt fenomen? Det är en sådan vacker syn, om inte den vackraste som finns. 

Bakom den lyckliga flickan sitter en pojke på ett ståtligt lejon. Karusellen går fortfarande 

runt, runt, upp och ner. Han gråter, det faller tunga tårar ner från de rödrosiga kinderna. 

Han tittar inte mot sina föräldrar. Han vinkar inte glatt och sträcker inte händerna i vädret. 
Han blundar, och gråter. Vad eller vem, är det som bestämmer detta skilda öde? Varför faller 

regnet när solen skiner så fint idag? Varför gråter den lilla pojken när flickan är så glad?  

Jag antar, utifrån mitt livs lärdom, att regn faller för att regn ska falla, att Gud inte existerar 
för att han inte finns och att den lilla pojken alltid kommer att gråta.” 

 

Efter att Charles tystnat satt vi kvar på bänken. Jag vågade inte öppna munnen. Vi skådade 
karusellen, hur den åkte runt, runt, upp och ner och lyssnade till det sorlande ljudet blandat av 

dur och moll. Vi satt likt detta, orörliga och förstummade, hela eftermiddagen och begav oss 

inte hemåt förr än skymningen föll. 
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Min undran hade alltså blivit besvarad då jag begav mig till Charles lägenhet dagen efter att 

jag sett hans annons. Jag var den första personen som hade besökt honom efter att han 
publicerat annonsen och blev därefter tilldelad detta egendomliga arbete under Charles 

Vayles manér. Hans direktiv var korta och han var på det personliga stadiet otroligt fåordig. 

Han hade sagt: 

 
”Du ska hjälpa mig med ett fall. Jag har arbetat på det en längre tid nu och finner ingen 

direkt klarhet. Ha alltid penna och papper till hands och var noga med att ordagrant återge 

det jag säger. Detta kommer att ta tid så jag hoppas att du beredd att lägga ner det arbete 
som krävs.” 

 

Jag hade arbetat med Charles i två år med fallet då jag började fundera över att retirera, men 
då Charles märkte mitt bestridande sade han alltid, närapå maniskt, att vi var nära det 

befintliga svaret. Han hade ett ytterst märkligt tillvägagångssätt denna man. Vi kunde vandra 

runt mellan Paris gator, natt och dag, fram och tillbaka, helt osystematiskt. Vi åkte ibland ut 

på landet och vandrade i naturen, stod och tittade på sjöar och plockade blommor. Han 
vägrade att ge mig några ingående detaljer om fallet vi höll på att arbeta med, och jag 

övervägde ständigt att ge upp. Det var samtidigt något med denna man och detta mystiska fall 

som fick mig att vilja söka, även om jag inte visste vad vi sökte efter. Ibland ville han bara 
sitta tyst och tänka, men jag var ständigt tvungen att vara närvarande då Charles menade att 

jag när som helst måste vara beredd på att anteckna det han sa. Mitt intresse för fallet utbyttes 

sakteligen mot intresset för denna man, och vad det egentligen var som drev honom i hans 
sökande. Jag började föra parallella anteckningar om denna mans egenartade företeelser. Han 

kunde ibland ta upp föremål från marken, likt en utriven boksida eller en enstaka strumpa, 

och placera föremålen i små plastpåsar liksom dessa vore bevismaterial. Han var ständigt 

oberäknelig och slumpartad.  
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Betraktelse 3 – Hat 

Personer: Charles Vayle och Marcel Vicente  
Scen: Utanför en krog vid Champs-Elysées 

 

Det var en av dessa kvällar, då vi likt vanligen planlöst vandrade omkring på de mörklagda 

gatorna som vi plötsligt hamnade mitt i ett vilt slagsmål. Jag hann inte uppfatta slagsmålets 
exakta motiv, om nu detta motiv alltid krävs, men vi drog oss tillbaka in mot väggen för att 

inte råka bli involverade. Jag kände mig aningen förskräckt då männen, vilka stod enbart 

fåtalet meter ifrån oss, slog varandra blodiga och jag tittade mot Charles, som såg lika 
likgiltigt lugn ut som vanligt. Han såg ner på mig, då han var halva huvudet längre, och sade 

lugnt: 

 
- Marcel, var snäll och citera. 

 

Jag var aningen skakig på handen men lyckades famla fram min anteckningsbok och min 

penna från innerfickan av min kavaj.  
 

“Mannen till vänster, vars ögon brinner likt det eviga infernot är inte mindre man än du och 

jag. Vad vet vi varför han slåss, vad vet vi om hans bittra sinnelag och hans nu blodiga 
nävar, mer än att de är orena av syndens färg? Vad vet vi om hans tårar som faller i ren 

desperation, mer än att de tungt faller mot marken.  

 

Samtidigt som jag skakigt antecknade Charles ord infann sig polisen på platsen och den vilda 
mannen som golvat de tre slagskämparna fortsatte sin glödande strid mot polismännen.  

 

”Han strider inte mot någon enskild man, han slåss heller inte mot polisen. Han strider mot 
sin egen förtvivlan. Likt en god soldat strider han mot livet själv som dömt honom till den här 

situationen. Visa livet din avsky, din bitterhet, din illvilja, dina blodiga nävar. Slåss för oss 

alla som någon gång fyllts med den stickande känslan. Den stickande känslan av hat.” 
 

Efter ännu en tid av betraktelser och funderingar skulle Charles till min stora sorg falla in i en 

envis sjukdom, en sjukdom som senare skulle bli hans död. Hans fall vilket för mig var svårt 

att uppta på egen hand skulle nu bli tillsynes upplöst. Jag besökte honom ibland då jag inte 
befann mig på någon av stadens alla krogar och då jag hälsade på orkade han inte yttra ett 

ord.  
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Betraktelse 4 – Gåtan förblir olöst  
Personer: Charles Vayle, Marcel Vicente 

Scen: Charles dödsbädd, Cours Albert-ier 26 
 

En eftermiddag, då solen låg matt över Paris lövfyllda gator vandrade jag mot Charles 

lägenhet för att hälsa på min åldrade vän. Han hade den senaste tiden mått mycket dåligt och 

vridit sig i stora smärtor. Han var redan dödsdömd av sjukvården och hade därför, efter egna 
önskemål, förflyttats till sitt hem på Cours Albert-ier. Då jag öppnat hans ytterdörr mötte jag 

inte ett ljud. Vanligtvis brukade han ha radion på då han stilla låg i sin säng men nu var det 

helt knäpptyst. Jag gick fram till hans säng och satte mig i fåtöljen bredvid. Hans bleka 
ansikte låg vänt mot taket, och hans blick stirrade tomt mot den släckta lampan ovanför 

honom. Han visade inget annat tecken till liv än en långsam blinkning. Jag lade min hand på 

hans axel och tittade ut genom fönstret. Ute på gården lekte några barn Det såg ut som två av 
dem hoppade hage och den tredje tittade på. Tystnaden bröts plötsligt av Charles nu raspiga 

röst.  

 

- Marcel, var snäll och citera. 
 

Ord kändes i denna stund överflödiga och jag förblev tyst medan jag plockade upp mitt 

anteckningsblock.  
 

“I denna avgörande stund kan man anta, att man skall nå någon sorts insikt i denna livets 

gåta, att man ska höra fåglar sjunga, små klockspel spela och höra den heliga rösten tyst 

viska den ljuva sanningen. Men jag ska säga dig Marcel, min käre vän, jag känner ingenting. 
Vad betyder detta eviga skådespel? Är det rent meningslöst eller av den största tänkbara 

betydelsen? Vad gör det för skillnad, Marcel, vad gör det för skillnad. Jag gjorde i alla fall 

ett försök” 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


