
Guldringen i fontänen, av Liza Ataei 
 

I denna vackra stad går en man med ett stort leende. Mannen är klädd i kostym och har nyss 
polerat sina finskor. För varje steg han tar känner han hur den lilla sammetsboxen flyttas fram 
och tillbaka i kostymfickan. Han ska till fontänen, där han träffade henne för första gången. 
Första gången han blev förälskad. Han ska göra något speciellt, något han aldrig kommer att 
glömma och något alla kvinnor vill höra en vacker dag.  

På andra sidan av staden går en mycket nervös kvinna. Hon tänker på det hon ska göra och 
om det verkligen är värt det. Hon är inte förälskad i honom längre. Alla minnen de har delat i 
6 år, var minnena i onödan? tänker hon för sig själv. Hon var trött på de nätter han aldrig kom 
hem och de utbrott han plötsligt fick. Men inte visste hon att denna man som hon är så trött på 
och inte längre vill ha, ska gå ner på knä om bara några minuter.  

 
Mannen går försiktigt till fontänen, han vill ju inte förstöra kostymen. På vägen dit ser han en 
blomsteraffär och bestämmer sig för att köpa blommor. De doftar ljuvligt, precis som han 
föreställer sig att deras kärlek gör. Bara genom att känna på rosornas blad kommer han ihåg 
deras första natt, när de älskade i sängen som var fylld med rosor. Och efter den händelserika 
natten låg hon där med sitt glänsande blonda hår utspritt över hela kudden. Det finns ingen 
vackrare än hon. 

En sopbil hade just passerat kvinnan och lukten sved i hennes näsborrar. Det fick henne att 
minnas när hon en gång hade varit bortrest i en månad och kom hem till deras lägenhet. 
Lägenheten hade en motbjudande lukt och såg ut som en soptipp. Hon var så förbannad på 
honom så hon ville slita av hans blonda krulliga hår. Eller när hon satt på den nya Kina- 
restaurangen runt hörnet på torget och väntade på honom i en timme, men han dök aldrig upp. 
Hon rusar argt till fontänen för att äntligen avsluta deras förhållande. 

 
Medan mannen passerar en fiskaffär tänker han på hennes havsblå ögon och hennes fylliga 
läppar som kommer att möta hans om bara några minuter. Han föreställer sig henne med en 
smaragdgrön klänning stå bredvid fontänen och lysa som solen. Tanken på hur förvånad hon 
kommer att bli och hur vackert hennes leende kommer att se ut, gör honom rörd till tårar.  

På vägen dit ser hon en tobaksaffär och bestämmer sig för att köpa ett pack cigaretter. Hon 
tänder en cigarett och känner direkt hur frustrationen släpper. Hon kommer inte att klara av att 
se hans kastanjebruna ögon fälla tårar. Hon tänker på hur ledsen och sårad han kommer att bli. 

 
När mannen är framme vid fontänen ser han sin älskling sitta på en bänk. Hon har på sig 
mjukisbyxor och en fleecetröja. Hennes hår är uppsatt i en rörig knut och hon har en cigarett i 
handen. Det var inte alls så han hade föreställt sig att hon skulle se ut. Var är hennes 
smaragdgröna klänning? Men det spelar ingen roll, tänker han för sig själv, eftersom hon 
betyder allt för honom. För varje steg han närmar sig henne känner han hur nervositeten 
stiger. Hon har inte sett honom än och det vill han inte heller. Han går ner på knä och tar upp 
den lilla sammetsboxen med skakiga händer ur sin kostymficka och säger med en darrig röst:  

”Min älskade, vill du gifta dig med mig?” 
 



I denna vackra stad finns det en fontän, man brukar säga att denna fontän ger lycka och 
framgång. Men egentligen gömmer fontänen sorg och besvikelse, för långt nere på fontänens 
botten, under dessa hoppfulla mynt ligger en guldring. På guldringen är det ingraverat Min 
älskade, Polly. 
	


