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Prolog 

Mine dage er repetition. Jeg står op og tager et bad, går ud af døren. Forbi de gule 

byggeforeningshuse og ned til S-toget. Nogle gange skinner solen og jeg føler mig 

oplivet, kommer måske til at fløjte en smule, men stopper når jeg opdager det, for at 

gå det sidste stykke med en undertrykt boblen af liv i maven. Andre dage er det 

overskyet og jeg går turen mens jeg skutter mig, holder mine tanker tæt til kroppen. 

Ofte regner det og jeg gør mig så lille som muligt, forsøger at undgå dråberne, 

håber at danse mellem dem frem for at blive ramt. Men uanset vejen dertil ender 

den samme sted, på stort set samme tid – dag efter dag. Jeg sætter mig i S-toget 

sammen med hundredvis af andre. Nogle er på vej på arbejde ligesom mig – andre 

er sikkert på vej hjem. Ingen ved hvem der får mest ud af tiden – de der spilder den 

eller de der bruger den. Jeg stiger rituelt af på Nørreport station og går gennem 

Gothersgade, ser soldaterne marchere foran Rosenborg Slot og ser tilfældige 

mennesker krydse Kongens Have. Til slut tager jeg elevatoren op til tredje sal, går 

ind på kontoret og griber dagens aviser fra receptionen. Jeg burde starte med 

forsiden, men det gør jeg sjældent og kun når jeg tvinger mig selv til det.  

 

Jeg starter i 2. sektion - næstsidste opslag. Mine øjne glider hurtigt henover 

annoncerne. I dag står en ud. Fødeåret står under navnet. 1971. Samme år som 

mig.  

 

Vi skal dø, på trods af de fleste prøver at undertrykke eller direkte glemme det. 

Andre forsøger at udskyde døden længst muligt og der findes jo enkelte der 

hårdnakket nægter at gå bort, oftest til stor irritation for deres nærmeste.  

 

I den normale omgang med døden giver det omgang at planlægge næste dag. Vi 

kan beslutte at mødes i næste weekend og holde fest eller forvente at føde et 

veludviklet barn, der vokser op og overlever os. 1971 kan man lære af. For det er 

sådan livet i virkeligheden er. Det med at leve et langt liv og gå bort når man er 

gammel og træt er rent held, et lykketræf. Ikke en beslutning om at leve sundt eller 

specielt godt. Folk der dyrker idræt på højt plan lægger sig til at sove og vågner 

aldrig igen. Mennesker der ryger 20 smøger om dagen dør sunde og raske, langt 
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efter deres 90 års fødselsdag. Der er ingen garantier, højst muligheder for at 

påvirke ens chancer i den rigtige retning. Man skal aldrig lade sig snyde; det er de 

mindste poster i statistikken man kan lære af – det er sådan livet virkelig er.  

 

Nogle får hele forsiden af kultursektionen når de går bort, andre må nøjes med en 

notits om at eventuelle pårørende kan henvende sig til et kapel på et sygehus, hvor 

den døde blev indlagt i en eller anden form for tilstand og døde nogen tid efter. 

Uden at modtage besøg og uden at efterlade nogen hospitalet kan ringe til.  

 

Vi aner ikke hvor vi ender eller hvornår. Ligegyldigt hvor mange penge der er på 

guldkortet eller hvor godt det går, kan pengene tørre ud eller talentet pludseligt dø. 

En dag kan man vågne med en voldsom tørst efter alkohol som aldrig bliver slukket 

eller en altoverskyggende og totalt invaliderende angst. Pludselig er ens liv helt 

anderledes end det var for et øjeblik siden og vejen tilbage er kort - men umulig at 

betræde. Det tæller ikke for i morgen hvad du allerede har gjort – det eneste der 

tæller er at du aldrig kommer til at gøre det igen. Nogensinde.  

 

Og her går jeg så hver dag, ned til stationen, ind i toget og ud på gaden. I en tryg, 

komatisk søvn. Indlullet i troen på i morgen er som i dag. At jeg til enhver tid kan 

tage mig sammen og realisere hvad jeg tror jeg kan. At det er op til mig at leve mit 

liv når det passer mig. At livet og tiden er en uendelig ressource, som er min at 

administrere. Og inderst inde ved jeg udmærket godt at det er en fint konstrueret 

løgn. 
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1. kapitel – mandag formiddag 

Møller er der som aftalt. Hun kigger rundt og smiler til mig.  

”Hvor er der bare vildt lækkert”, siger hun lidt højt.  

”Her er da meget cool”, svarer jeg henkastet.  

Møller er klædt i en strikket trøje i regnbuens farver og et rødt halstørklæde, som 

hun selvfølgeligt beholder på. Tjeneren, der har ventet på at hun skal sætte sig, 

kommer over til vores bord. 

”Hvor er der da for vildt. Der må komme mange kendte, gør der ikke det?”, siger 

Møller.  

”Her kommer ofte kendte mennesker”, svarer tjeneren afmålt.  

Møller bestiller en varm kakao og kigger på mig. Hun hæver det ene øjenbryn og 

trækker hovedet skråt tilbage. Jeg går ud fra det er et mimisk udtryk der skal 

understøtte den kommende sætning, og det er heller ikke helt galt.  

”Hvordan har du det så?”, spørger hun med lav og dyb stemme. 

”Jeg er ok”, svarer jeg. Jeg gider næsten ikke, men spørger alligevel; ”Hvordan har 

du det?”.  

”Årh”, hun trækker ordet meget længere end det kan holde til; ”Jeg har så travlt. Der 

er premiere på fredag og jeg kan bare ikke finde ind i rollen”, hun ser frustreret ud, 

men lyder som om det er en rutinesætning.  

”Alle de andre er så sikre i deres roller, men jeg kan bare ikke finde min”, siger hun 

med den sædvanlige tvivl på sig selv.  

Der er en Sebastian sang der starter et sted i min hjerne men jeg kan ikke huske 

titlen. Jeg kan ikke engang huske teksten.  

 

Møller taler videre og enkelte af hendes ord når helt ind i min bevidsthed. Hun 

fortæller at hun spiller en forsmået stuepige, der lægger krop til manden i et 

københavnsk hjem i attenhundredefirserne.  

”Fra stuehjørnet står hun, aften efter aften, og ser den lykkelige familie samlet”, 

Møller snøfter teatralsk.  

”Det burde jo være hende der sad for enden af bordet”, hun slår sin hånd hårdt ned 

i bordet og teskeen klirrer mod underkoppen. Tjeneren, der har stillet sig i hjørnet af 

restauranten, kigger omgående mod vores bord med sammenknebne øjne.  
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Den simple pointe preller af på mig. Jeg hader teater. Specielt nyt teater. Det er 

kendetegnet ved at ville være tv. Utro mod sig selv og sin natur. Det lokker 

publikum ind med skingre antydninger af nøgenhed og sex, som kun findes på 

plakaten. Og markedsføringen er bare starten på falskheden. Stærkt efterfulgt af 

overdreven make-up, tåbelige kostumer, dårligt skuespil og afsluttet med 

præstationsangste skuespillere, der lever trygt i frygt i deres opblæste the-show-

must-go-on-verden. Som om teatertraditionen ville styrte i grus hvis en forestilling 

blev aflyst og 100 mennesker måtte gå skuffet hjem uden en teateroplevelse.  

”Vi havde jo lige indstillet os på at gå i teatret og så blev forestillingen aflyst på 

grund af sygdom. Hvad giver du mig? Jeg går aldrig i teatret igen. Og de tilbød ikke 

engang krisehjælp”.  

 

”Møller, hvad synes du egentligt om teater?”, jeg er ikke sikker på hvorfor jeg 

spørger. Hun ser uforstående på mig.  

”Altså sandheden ikke?”, jeg læner mig ind mod bordet og hvisker det næsten.  

Overraskelsen skifter til et lumsk smil.   

”Festerne er gode”.  

Vi griner højt og længe, ser de andre gæsters alvorlige ansigter og knækker 

sammen igen. Kort efter får vi regningen, uden at have bedt om den.  

 

Vi sætter os på en bænk midt på Kongens Nytorv. Duerne slås om brødkrummerne 

fra en pølsevogn. Nogle børn på udflugt slås om de to pædagogers 

opmærksomhed. Møller sidder med hænderne samlet mellem benene og kigger 

efter børnene.  

”Det er syret HP, prøv at tænke dig hvor langt vi er fra at have børn”. Hun ser 

alvorlig ud.  

”Ja, det er vi godt nok. F.eks. har vi begge to tøj på”, jeg griner lidt af min egen vits.  

Hun misser med øjnene, hører vitsen men overhører den. ”Der er så mange af 

mine veninder der har børn – men det har aldrig været noget jeg har tænkt over, 

det er ligesom ikke faldet mig ind”, hun drejer sit hoved mod mig og ser med sine 
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klare blå øjne på mig. Jeg er nødt til at kigge væk – jeg kan slet ikke leve op til den 

alvor hun putter i situationen. 

 

Møller skal shoppe en sweater før butikkerne lukker og jeg går op på kontoret. Jeg 

er alene i elevatoren. Det sker næsten aldrig. Jeg hader elevatorer og al deres 

væsen. Intet sted er vi tættere og intet sted glider vi mere ind i os selv for at være 

fjernere. Selv et lidt for tungt åndedræt er pinligt.  

Hver morgen sender jeg en sms til mig selv i elevatoren. ”Godmorgen HP, hav en 

god dag”. Det giver mig et sted at fokusere og jeg er overbevist om at det redder 

mig fra pludselig at flippe ud, overfuse de andre eller direkte true dem med 

forhåndenværende midler. Det må være på grund af mennesker som mig at der 

ikke findes brandslukkere i elevatorer, det ville øge farligheden mere end det ville 

sænke risikoen.  

 

Elevatorturens irriterende anspændthed står i skrigende kontrast til at ankomme på 

arbejdet. Jeg elsker simpelthen mit arbejde. Her transformerer jeg til en anden HP. 

Ikke den-første-der-går-fra-festen-HP eller pjækkede-heftigt-fra-folkeskolen-HP eller 

fik-sin-første-rigtige-kæreste-som-19 årig-HP. Mit job gør mig til en anden HP. Han 

er professionel. Har ingen historie, kun nogle myter. Som dengang han snød den 

danske verdenspresse med et opdigtet rygte, der holdt fokus væk fra en anden 

historie. Den HP der skjulte en direktør fra et medicinalfirma fordi alle, inklusive 

politiet, ville tale med ham om hans to samtidige ægteskaber. Eller den HP der 

hjalp en stat til et bedre image ved at dreje opmærksomheden fra testsprængninger 

og olieudslip over til velgørenhed, badestrande og luksushoteller. 

 

Den professionelle HP er langt federe end den billige og bange, private udgave af 

HP. HP der lægger sig i sengen om aftenen kan godt blive bange for mørket eller 

en mærkelig lyd. Så ligger HP og kigger med åbne øjne og tør næsten ikke lukke 

dem. Den professionelle HP er ikke bange for noget eller nogen. Den HP der står 

op om morgenen er træt og kan ikke se hvor han skal hen. Han kan godt få lyst til 

at melde sig syg. HP fra arbejdet er aldrig i tvivl, han skal bare fremad mod nye 

sejre. Den private HP er nervøs og vil gerne gøre et godt indtryk. Let nervøs og 
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med en evig forhåbning om at folk kan lide ham. Den professionelle HP er ligeglad. 

Fysisk kan jeg også bedre lide den nye HP. Han får ikke bumser, han retter sig op, 

taler højt og tydeligt og har en mening om det meste. Jeg ved ikke hvornår den 

professionelle HP blev født. Måske var det historien der langsomt byggede ham. 

Måske var det mine indre ønsker, der begyndte at leve sig selv ud. Nu er han her 

og jeg gør mit bedste for at leve op til ham.  

 

Sidst på arbejdsdagen dukker en tredje HP op. Ham alle siger hej til når de går 

hjem. Det er den HP, der ser ud som om han arbejder over, men faktisk ikke har 

lyst til at gå hjem og blive til den bange HP, der ser Jay Leno på fjernsynet og 

spiser pizza fra den lokale grill. Derfor bliver den professionelle HP på arbejdet 

længe nok til at han ikke møder den private HP. Fordi livet har lidt mening når man 

er på arbejde. Man er nogen når man er på arbejde. Man har en funktion når man 

er på arbejde. Det virker bare mere meningsfuldt end amerikansk 

flødebollefjernsyn, der langsomt bedøver en til man dør og måske opdager at man 

kun har fortjent den lille dødsannonce, der efterlyser, nærmest bønfalder, 

eventuelle pårørende om at henvende sig til et småkoldt kapel med afpillet maling i 

kælderen under et storbyhospital til et meningsløst begravelsesritual.  

 

Jeg overvejer om jeg skal skrive min egen nekrolog, så den er klar til min eventuelle 

død, men kommer i tanke om min død ikke er eventuel og beslutter mig for at bruge 

den dødes sidste ret til at være flintrende ligeglad med sit eventuelle eftermæle. 

Min mave knurrer af sult, men jeg ved der ikke er skyggen af mad på kontoret. Jeg 

har flere gange, temmelig desperat, gennemsøgt alt. Hvis ikke det var fordi det 

virker så socialt forkert ville jeg tage en feltseng med og slå op på mit kontor. Tage 

brusebad på det lille toilet med bad, der er bag køkkenet og fylde køleskabet med 

mad. For min skyld kunne jeg godt bo her og droppe den dobbelte husførelse. 

Nedlægge den resterende rest af den private HP. Jeg beslutter at hente en kop 

kaffe og ryge en smøg for at dæmpe sulten.  

 

Der kommer lys ud gennem døråbningerne fra kontorerne. Ingen gider slukke lyset 

når de går, eller også lægger de ikke mærke til at lyset brænder, for det er jo lyst 
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når de går hjem. Jeg går gennem den halogenspot-oplyste gang, med anonyme 

reproduktioner malet med mælkede farver, på væggene, mod receptionen og 

køkkenet. Elevatoren klinger og døren går op. Det er Anette. Hun gør rent når 

kontoret er lukket.  

Mens de danske familier sidder og hygger sig med tyk sovs og sygelige skænderier 

over aftensmaden eller drikker kaffe med deres debile venner over tåbelige 

brætspil, fordi de ikke aner hvad de skal snakke om, åbner vores parallelle verden 

sig. Her venter vi på næste dag i en slags hypersøvn. Blottet for mening holder vi 

os i live til den rigtige verden begynder igen næste morgen.    

 

”Hej HP”, hun lyder glad. ”Jeg håbede sådan at du ville være her til aften, jeg har en 

fed nyhed. Jeg har fået en kronik i Ekstra Bladet”.  

Hun ser stolt ud. 

”Det er da flot. Tillykke. Hvad skriver du om?”. 

”Den handler om hvordan det superkommercielle samfund er med til at gøre os til 

nymfomaner, der bare jagter tilfredsstillelsen af begær”.  

Jeg fatter ikke hvad hun snakker om. Jeg ville ønske jeg gjorde, så kunne jeg give 

hende et ordentligt svar, eller i det mindste virke en anelse mere intelligent end jeg 

virkelig er.  

”Nå, spændende”, jeg giver op og skifter emne, ”Hvordan går det med bogen?”.  

”Det går fint. Jeg har fået en idé til et kapitel om mad for nymfomaner. Altså hurtig 

mad i små portioner ikke?”.  

”Ja, det ligger vel i det”, svarer jeg og smiler. Anette griner ikke, hun trækker ikke et 

sekund på smilebåndet. Dette er hendes virkelighed og den er ikke for sjov.  

 

Anette er nymfoman. Ligesom jeg er kommunikationskonsulent. Det er hendes 

identitet. Hun fortalte det til julefrokosten sidste år. Ikke i en brandert sidst på 

aftenen, så hun dagen efter kunne bortforklare det med sprut eller hjernedød, men 

først på aftenen mens vi sad og spiste forretten. Hun fortalte det heller ikke lavmælt 

eller konfidentielt i hjørnet til en god kollega, hun erklærede det højlydt til hele 

bordet. Jeg forstår ikke helt hvad hun mener. Hun lægger ikke op til sex. Hun går 

klædt i teltagtigt tøj, som skjuler enhver kropsform i et flagrende farvehelvede. Hun 
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lægger ikke an på nogen og gnider sig ikke vellystent op ad støvsugeren om 

aftenen mens hun gør rent. Men hun hævder hårdnakket at hun er nymfoman.  

 

”Jeg er altså ret stolt af min kronik, de trykker den på torsdag”, hun kvidrer næsten 

af glæde.  

”Kan du ikke lige prøve at forklare mig idéen igen – jeg forstod ikke helt hvad den 

handlede om før”, jeg må tone rent flag.  

”Altså det handler om at vi ikke må begære noget uden at få det omgående, det er 

en slags industriel nymfomani. Det er jo samfundsskabt straks-nymfomani. Jeg skal 

blive omgående ophidset når jeg ser en ophidset mand, sådan er det jo?”. 

”Ja, altså jeg bliver aldrig ophidset af at se en ophidset mand”, svarer jeg smilende.  

”Nej altså HP, du ved jo udmærket godt hvad jeg mener”, hun tænder fornærmet 

støvsugeren og begynder at støvsuge mens hun mumler ord der drukner i 

motorlarmen. Jeg ønsker virkelig at hun forklarer mig det, men mit ønske kommer 

bare ud som idiotiske vitser.  

 

Jeg skænker en kop kaffe fra kolben og går tilbage til mit kontor.  

”Hej. Jeg tænkte nok du var her”, siger hun.  

”Det var en dejlig overraskelse”, svarer jeg og smiler til hende.  

Hun smiler bredt tilbage. Hun sidder på min stol, så jeg tager gæstestolen. Hun 

lægger benene over kors og slidsen i hendes beige nederdel afslører hendes 

slanke, brune ben. Hun sætter sig med foldede ben og lægger sine hænder på 

knæet.  

Så opgiver hun og læner sig veltilfreds tilbage og strækker sig med armene over 

hovedet. Hendes dragt skiller ved maven og afslører en stram, brun mave. 

”Det er først når man slapper af, at man lægger mærke til, hvor anspændt man er”, 

siger hun og vrider hovedet. ”Jeg er helt færdig, skal vi snuppe noget mad?”.  

”Ja for fanden.”, jeg smider de brune sagsmapper ned i en skuffe og lukker den.  

”Hørte jeg lige Anette snakke om en kogebog for nymfomaner?”, Helen kigger 

spørgende på mig.  

”Ja, hun skriver på den”. 

Hun kigger lidt undrende på mig, og jeg trækker på skuldrene.  
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Helen kigger væk og klør sig i nakken.  

”Er nymfomaner allergiske over for noget specielt?”. 

”Det tror jeg ikke … hvorfor?”, svarer jeg.  

”Siden de skal have deres egen kogebog?”, spørger hun.  
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2. kapitel - mandag aften 

Vi sidder ved havnekanten og aftenen er smuk. Det er lidt underligt at være ude på 

dette tidspunkt. Normalt skulle jeg sidde på kontoret og være angst for at gå hjem, 

eller også skulle jeg sidde hjemme og være angst for at gå i seng.  

”Jeg skal bede om et glas tør hvidvin og en skål grønne oliven”, Helen folder sin 

serviet og lægger den i skødet. 

Det vil være forkert at bestille det samme som Helen, så tror hun bare jeg kopierer 

hende. Omvendt skal det ikke være for fadøl og peanuts-agtigt. Hun skal jo helst tro 

jeg har lidt stil.  

”Jeg skal have en Grolsch, ølpølser og noget sennep”, jeg ærgrer mig over jeg ikke 

kan finde en bedre bestilling end det. Noget der ikke lyder som om det bliver 

serveret på Dyrehavsbakken, men det er det bedste jeg kan komme op med under 

tidspresset fra en ventende tjener.  

 

Helen er nok bedre vant når det gælder mænd. Hun er kæreste med Hans. Han har 

en stor ejendomsmæglerforretning og kører en sort Porsche Cayenne, af den nye 

hævede type der kombinerer familiebagagerum og potens. Ingen der elsker fart vil 

kunne sige den er kedelig og ingen pragmatikere kan sige den er for sjov. Den er 

en perfekt kombination af fart og far. Og hans ord er ligeså uklædeligt store som 

hans bil. Måske for at trække opmærksomhed væk fra det faktum at han højst er 

1,70. Og det faktum at de ikke har nogen børn.  

 

Jeg synes Helen er lækker. Beleven og sjov, smart og så er hun flot på den 

internationale hotellobby-måde. Med sine spadseredragter i dæmpede klassiske 

farver, sit let permanentede pagehår og sine varme smil. Hende kan man tage alle 

steder hen og være sikker på at andre mænd ser misundeligt efter én. Hun er 

kvindernes svar på en Porsche Cayenne.  

 

Tjeneren kommer tilbage med vores bestilling. Bordet bliver delt op i to verdener, 

en bierstube med pølser og øl – og så Helens italienske restaurant med vin og 

oliven serveret på en imaginær, rødternet dug.  

”Hvordan går det med Hans?”, spørger jeg, for ligesom at være ovenpå situationen.   
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”Det går fint med Hans. Han kom hjem og fortalte mig at han havde en affære med 

en attenårig assistent. Så Hans har det glimrende. Han bor nu i en lejlighed han har 

haft svært ved at sælge, så Hans har det fint. Han får løst en masse problemer for 

tiden”, bitterhed klæder ikke Helen. Hun kigger længe på mig. ”Undskyld, men jeg 

er simpelthen så rasende på den lede lort”. 

 

Jeg får omgående en trang til at rejse mig og råbe: ”Jeg vil gerne ombindes med 

stærk, brun pakketape så jeg ikke flækker af lykke”, men jeg bliver siddende og 

prøver at undertrykke et stort grin. Det bliver til små trækninger ved munden.  

”Er der noget galt?”, spørger Helen.  

”Er du da sindssyg, det er det bedste du nogensinde har fortalt mig”, siger jeg uden 

at tænke.  

”At Hans har bollet udenom?”, spørger hun. 

”Ja. Jeg synes du er dejlig, det har jeg hele tiden synes”, jeg kigger hende dybt i 

øjnene.  

”Nu bliver du lidt overvældende”, siger hun og læner sig tilbage i stolen.  

 

Jeg ved ikke hvorfor jeg sagde det – det sprang bare ud af min mund. Det er som at 

rejse sig midt i timen i tiende klasse og råbe: ”Hey, se på mig, jeg er homoseksuel”.  

 

”Men overvældende på en helt vild sød måde.”, siger Helen pludseligt og læner sig 

frem og giver mig et kys.  

Jeg følger hende tilbage og er ved at vælte bordet for at fortsætte kysset, men der 

er ikke mere kys. Lige nu er der et stille smil og en smuk aften. Vi sidder længe og 

kigger ud på havnen og solnedgangen. Jeg prøver at placere min hånd så den 

tilfældigt kan tage Helens hånd. Men jeg ved ikke hvordan jeg kan få det til at 

foregå naturligt. Måske hvis jeg tager en slurk øl og stiller glasset tæt på hendes 

hånd og så ligesom nonchalant tager den? Bare der ikke er for langt mellem 

stolene så det bliver en akavet stilling. Hun afbryder min tankerække. 

”Nu vil jeg gå alene hjem i mit ensomme jomfrubur og tænke over livet. Vi ses i 

morgen”. Helen rejser sig, tager sin jakke fra ryggen af stolen og nikker til mig. ”Vi 

ses”, jeg nikker tilbage.  
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Jeg har ikke lyst til hun skal gå. Jeg har heller ikke lyst til at jeg skal gå. 

 

Jeg går langs vandet for at strække aftenen og drejer til sidst ned gennem den lille 

gade, der tager mig væk fra byens trafikerede veje og ind i mit eget kvarter. Der er 

en mand der råber ad sine børn et sted og lyden af en tyrkisk diskomelodi banker 

ud af en rød Toyota, der kører langsomt forbi. Jeg går ind i kiosken. Tonni ser 

rimelig tilfreds ud. FCK vandt over OB dagen og der er Baywatch i fjernsynet over 

disken. Der er næsten ikke plads til de store bryster i det lille tv. Jeg går rundt for at 

finde noget at tage med hjem. Det ender med en billig spansk rødvin, som bliver 

solgt dyrt og en støvet pose chips, med en måned til udløbsdatoen. 

 

Den afskallede, grønne hoveddør knirker da den lukker sig bag mig, mens jeg låser 

min hoveddør op. Jeg bor på to værelser i stueetagen i en rødstensejendom fra 

trediverne. Udenfor mit vindue stopper bus nummer 39. Fra tidligt om morgenen til 

sent om aftenen står der mennesker, der venter utålmodigt på bussen. Da jeg blev 

træt af at blive brugt som pausebillede satte jeg persienner op og nu er det vindue 

spærret for både indsigt og udsyn. Udsigten fra mit andet vindue er heller ikke 

eventyrlig. Røgen fra kapelskorstenen ovre ved hospitalet hæver sig gråhvid mod 

den dunkle himmel. Jeg åbner rødvinen og skænker et glas. Dette er mit liv når jeg 

ikke er på arbejde. To lejede værelser på Østerbro i København. En flaske rødvin 

og en pose chips. Men jeg har ingen der holder mig ved selskab. Bortset fra katten, 

der er ude, og mit fjernsyn, der er slukket. Mens stilheden overtager stuen 

overtager Helen min hjerne.  

 

Bør jeg ringe til hende og spørge om hun virkelig mente det hun sagde? Nej, det 

ville være at skide i nælderne. Men jeg kan vel ringe og spørge om vi skal ses? Det 

kan vi bare aftale i morgen på arbejdet. Jeg har lyst til at ringe til hende – men jeg 

har ingen plausibel grund. Desuden sagde hun at hun gerne ville være alene i 

aften. Hvis hun ville snakke var hun vel blevet på havnekanten og ikke gået hjem. 

Min hjerne gennemsøger hver en krog for en idé eller undskyldning, der kan 

retfærdiggøre at jeg ringer til hende. 
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I takt med at vinen tager til i virkning får jeg lyst til at gå over til hende og kigge op til 

hendes vindue. En vane, der begyndte mens jeg var ulykkeligt forelsket i Sissel. 

Jeg gik i 8. klasse og havde aldrig rigtig haft en kæreste. Hun var norsk, gik i 7. 

klasse og hendes storebror delte aviser ud på min vej. Hun var i mine tanker 

konstant. Hun anede naturligvis ikke at jeg var forelsket i hende, jeg vidste ikke 

hvordan jeg skulle forklare det. Jeg prøvede flere gange at smile til hende i et 

frikvarter, men jeg er ikke sikker på at hun så det. Og havde hun set det, aner jeg 

ikke om den spastiske mundbevægelse overhovedet kunne tolkes i retning af et 

smil. En eftermiddag kunne jeg ikke undvære hende længere, så jeg gik over til 

hendes hus og satte mig på en sten på anden side af vejen. Dér følte jeg mig lidt 

tættere på Sissel, og det dulmede smerten. Siden har jeg mange gange – i mere 

eller mindre ædru tilstand - tilbragt natten med at sidde og kigge på et hus eller en 

etageejendom, som indeholdt objektet for min - typisk ulykkelige - forelskelse.  

 

Tanken om at stå, lænet op ad en brandhane eller et skilt, i en alder af treogtredive, 

mens jeg forsøger at få et glimt af en hårtop i en lejlighed virker helt forkert på mig. 

Måske hun vil se mig og tro jeg er blevet sindssyg eller udspionerer hende. Hun vil 

aldrig kunne forstå at det er min store kærlighed, der driver mig til at se hende – 

bare et sekund.  Jeg tømmer det sidste glas vin og er ved at falde da jeg børster 

tænder.  
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3. kapitel - tirsdag morgen 

Jeg vågner til lyden af regn mod vinduet. Jeg går ud i køkkenet og sætter kaffe 

over. Øjeblikket efter kommer jeg i tanke om Helen og bliver lidt svedig i 

håndfladerne ved tanken. Jeg håber sådan at jeg er cool og charmerende når jeg 

møder hende i dag. Jeg håber ikke det bliver mens jeg prøver at bide et stykke 

genstridig roastbeef over. Eller når jeg kommer ud fra toilettet med en smøg i 

munden. Eller mens Birgitte fra receptionen retter på mit slips. Der er meget der 

kan gå galt sådan en tirsdag. Specielt når man tænker på at indtil i går aftes havde 

jeg ingen idé om at jeg var forelsket i Helen.  

 

Mobiltelefonen ringer mens jeg barberer mig. En time senere drejer taxaen ind på 

golfbanens parkeringsplads og sætter mig af. Golfbaner har aldrig været min kop 

te. Jeg kender ikke golfbanernes lingo. De skrevne og uskrevne regler er sikkert til 

at lære. De rent praktiske ting, som hvor man køber poletter og finder kurve til 

boldmaskinen, slår mig helt ud og det strider mod golfsportens fordrede 

selvsikkerhed at spørge om hjælp. Eller også strider det bare mod min 

selvopfattelse. 

 

Efter at have købt en spand bolde, men glemt at sætte spand under maskinen, 

beslutter jeg kun at komme på golfbaner sammen med nogen, der kan fungere som 

fysisk tolk mellem banen og mig. I dag er jeg sammen med Thomas Larsen, 

direktør for et privat boligaktieselskab, der har specialiseret sig i at udleje nedslidte 

og tidligere erhvervslejligheder i en forstad til København, til folk uden penge. Nogle 

af deres lejligheder er inficeret med svamp og lejerne er blevet indlagt med 

åndedrætsbesvær. Nu er sagen endt på forsiden af formiddagsaviserne. Thomas 

Larsen er ikke vild med sagen, det er dårligt for aktionærerne. Jeg kan ikke 

undertrykke en snigende fornemmelse af at det også er lidt dårligt for de indlagte 

lejere.  

 

Thomas Larsen er tynd, vel nærmest afpillet, og klædt i en lyserød skjorte, dækket 

af en mørkeblå strikket Lacoste sweater. Hans hår er langt og tilbagestrøget – det 

glinser af voks, ligesom han glinser af en stor selvtilfredshed. Han kører en grøn 
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firehjulstrækker. Hvis der kom en sort labrador springende ud af bilen ville billedet 

af en slimet og konservativ godsejersøn være komplet. Men der er ikke plads til en 

hund i Thomas Larsens liv – den ville tage for meget opmærksomhed fra ham selv. 

 

”Thomas, regel nr. 1 i krisestyring er: sig sandheden”.  

”Det kan jeg ikke”. 

”Hvorfor ikke?”. 

”Det kan jeg bare ikke”.  

”Hvis du ikke giver mig hele billedet kan jeg ikke hjælpe dig ordentligt”, svarer jeg. 

Han ser tvivlende ud. Det slår mig at jeg måske ikke har lyst til at kende 

sandheden.  

 

”Lejerne klagede for halvandet år siden. Først ringede de, så skrev de. Til sidst 

demonstrerede de kraftedeme foran kontoret. Men aktionærer kan ikke lide 

demonstrationer, så jeg sendte en mand ud for at kigge. Han kunne ikke se noget 

svamp. Det regnede vi nu heller ikke med. Han er varmemester på en af vores 

andre ejendomme”, Thomas griner så meget at han næsten får tårer i øjnene.  

Jeg griner ikke. Da han ser min mangel på reaktion fortsætter han, ”Vi lovede dem 

at renovere lejlighederne snarest muligt. Det har vi ikke fået gjort”, Thomas kigger 

ned i jorden. Et øjeblik tror jeg det er fordi han er lidt beklemt – men det er bare for 

at finde golfbolden og skyde. Jeg tænker at ordet skamløs må være opfundet for at 

kunne beskrive Thomas. Jeg tror ikke Thomas har tvivlet et sekund på noget som 

helst i sit liv. Han har bare gjort hvad der er bedst for ham selv. Om det så handler 

om kvinder, arbejde eller økonomi behøver han aldrig at være i tvivl, for hans 

prioriteter er afklaret. Ikke som mig, der lider af samvittighedens nådegave, eller 

hvad man skal kalde evnen til at tvivle på sig selv i alle situationer.  

 

Thomas laver et fint slag og bolden lander inde på greenen, tæt på flaget. Vi går op 

mod hullet.  

”Var det aktionærerne der bad jer stoppe demonstrationerne?”.  

”Næ, vi regnede bare med de gerne ville undgå ballade”, siger Thomas.  
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”Jeg foreslår at I siger sandheden, det er den eneste måde at blive immune for 

videre kritik. Erkend fejlen og gør noget ved den. I minimerer videre problemer. Få 

nogle uvildige ud at kigge på sagerne, få lavet de reparationer, som de anbefaler og 

lov at du undersøger hvorfor I ikke reagerede ordentligt i første omgang”, jeg føler 

mig uendelig lettet over at den nye HP endelig tager over. 

Thomas kigger længe på mig. Hans øjenbryn er let hævede. 

”De undersøgelser kan give alle mulige resultater, der er ingen der siger de skal 

kriminalisere jer. De skal bare give ro”, siger den nye HP.  

Thomas sætter sig på hug og sigter mod hullet med sin putter. Han rejser sig og 

putter bolden i hul. Den lander med et hult og plastikagtigt klonk. 

”Men det kan jeg ikke. Desværre”, Thomas tager sin bold op af hullet og kigger mod 

næste teested. Vi begynder at gå derover.  

”Vi har ikke råd”, siger han. Min mave begynder at opføre sig let nervøst. 

”Vi har brugt pengene fra ejendommens driftsbudget som udbytte til aktionærerne. 

Ja, vi har sgu også brugt de penge lejerne har sparet op til indvendig 

vedligeholdelse, som udbytte”, han griner lidt opgivende ved tanken og trækker på 

skuldrene. ”Du ved hvordan det er, alt er aktionærudbytte i de her tider. Kurspleje 

og investor relations. Vores gud er afkast”, han nikker mod bolden for at signalere 

at jeg kan slå først. 

”Vi er nødt til at ignorere de klager. Vi har ikke råd til hverken uvildige specialister 

eller håndværkere – ja, vi har sgu dårligt råd til dig”, Det lykkes Thomas at 

undertrykke et smil under den sidste sætning.   

Jeg smiler ikke.   

 

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal gøre og den nye HP er tilsyneladende forsvundet 

igen. Jeg må have lidt luft. 

”Jeg kan ikke holde mig 6 huller endnu. Jeg skal pisse”, jeg slår uskyldigt ud med 

hænderne.  

”Gå dog over bag en busk”, Thomas griner.  

”Nej, jeg kan bedre lide toilettet”, jeg går over mod klubhuset. 
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Ringetonen bliver erstattet af en skinger kvindestemme.  

”Kommunikationskontoret”.  

”Hej Birgitte, stik mig lige Mogens”, jeg bliver nødt til at prøve at komme ud af det 

her.   

”Øjeblik.” 

”Mogens Klink”.  

”Mogens, jeg er ude med Thomas Larsen. De har gjort noget ulovligt og er i 

problemer. Det er ikke så godt”, jeg kan høre, at jeg er for hektisk i stemmen.  

Hvis Mogens tror jeg er styret af følelser nu, tager han mig ikke alvorligt. Så vil han 

berolige mig, indtil jeg kan træffe en ordentlig forretningsbeslutning.   

”Ro på nu. Vi finder ud af det”, Mogens lyder lidt træt.  

”Det er økonomisk kriminalitet”, siger jeg – jeg har fået meget mere ro i stemmen.  

Mogens bliver stille et øjeblik.  

” Hvad har de gjort?”, spørger han.  

”De har brugt deres lejeres opsparede vedligeholdelsespenge til at betale 

aktieudbytte. Derfor har de ikke råd til at få fjernet den svamp der gør lejerne syge”, 

fortæller jeg.   

Igennem telefonen kan jeg høre at Mogens klør sig højlydt i hans skæg.  

”Jeg tror ikke de har penge til at betale os for vores arbejde”, siger jeg.  

”Det kan vi ikke risikere. Vi dropper dem”, Mogens smider på. Det kan godt være 

den nye HP ikke ville være stolt af det jeg netop lige har gjort, men jeg var nødt til 

det.  

 

”Var det godt?”, Thomas griner ad mig.   

”Helt i top”, svarer jeg og smiler falsk til ham. 

Vi spiller færdig, mens vi taler om Thomas Bjørn, et emne jeg absolut intet aner om, 

men som få og velvalgte spørgsmål gør til et emne Thomas snakker hjem selv. Jeg 

undgår en tur på ”Det Nittende Hul”, som klubbens bar så opfindsomt er døbt af 

folkeviddet, ved at opfinde et fantommøde. Jeg tager tilbage til 

Kommunikationskontoret og skriver en mail til Helen. Jeg beder hende om et udkast 

til en fax, hvori vi afbryder vores samarbejde med ejendomsfirmaet.    
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Dybest set er jeg en arbejder. Jeg er ansat af en arbejdsgiver og passer mit 

arbejde. Det får jeg min løn for. Mit arbejde består i at sørge for at nogle ting sker 

og undgå at andre ting sker. Det meste af tiden skal jeg anspore mennesker til at 

tænke på en bestemt måde, eller opfatte en situation, som vi ønsker det. Nogle 

gange skal jeg forhindre retfærdighed, andre gange uretfærdighed. Men jeg har 

ingen medbestemmelse. Døren går op. Ind kommer en kunde med en pose penge 

og et ønske. Vi opfylder ønsket og tager pengene. Ligegyldigt om det er til 

samfundets bedste eller ej. Sådan er det at være arbejder – fra ni til fem og lidt til. I 

dag løb jeg fra mit arbejde – jeg passede ikke mit job. Jeg svigtede en kunde og 

dermed firmaet jeg arbejder for. Men mere end det – jeg svigtede den nye HP.  

 

Klokken er 16 da Helen igen står i døråbningen til mit kontor. Hvor længe hun har 

stået der aner jeg ikke, men da jeg kigger op fra mit papir ser jeg hende. Hun ser på 

mig og smiler et smukt smil mens hun lægger et udkast til faxen foran mig.  

”I forbindelse med vores forventning om deres kommende misligholdelse af vores 

stående aftale ønsker vi ikke at videreføre aftalen på grundlag af punkt 4 i den 

oprindelige …”. Ord kan bruges til så meget tænker jeg.  

 

”Perfekt, tusinde tak”, siger jeg. 

”Jeg har fået Mogens til at skrive under, så du skal bare sende den”, hun smiler 

hele vejen gennem sætningen.  

”Det skal jeg nok”. 

Der bliver stille et øjeblik mens vi kigger på hinanden.  

”Nå, hr. HP. Hvad siger de så til at ledsage en ensom kvinde til en restaurant? I 

disse moderne tider skal den ensomme kvinde nok betale selv, men vil gerne 

ledsages”. 

Hendes bevægelser er let overdrevne og langsomme. Jeg går over og tager hende 

under armen og lægger mærke til hendes diskrete parfume, der kildrer mine 

næsebor. Vi følges ud af kontoret og hen til garderoben, hvor jeg holder hendes 

frakke for hende.  
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”Hvornår begyndte de at kalde dig HP?”. 

Vi sidder i en baggård på en italiensk restaurant. Over os hænger der vasketøj, der 

delvist dækker for aftenhimmelen.  

”Det kan jeg ikke huske. Alle kalder mig HP. Selv min mor!”. 

Jeg sidder og tænker over om vasketøjet er rigtige menneskers vasketøj eller om 

det er del af en restaurantkulisse vi sidder i.  

”HP, tjek liget for ydre kvæstelser”, siger hun med dyb stemme og griner. 

Hun får en lille sød dobbelthage mens hun klemmer hovedet ned mod brystkassen. 

”HP er pænere end Henning”, svarer jeg. 

Hun griner helt uhæmmet. ”Hedder du Henning?”.  

”Nej, men det er pænere end Henning. Eller Hilde. Eller Heinrich. Jeg er sgu meget 

tilfreds når man tænker på de andre muligheder”.  

Hun bliver alvorlig.  

”Du var ude med Thomas Larsen i dag?”  

”Ja, det var jeg”, svarer jeg. 

Hun kigger lidt mere alvorligt på mig.  

”Hvad gik galt?”.  

”De har bevidst overhørt nogle klager fra nogle lejere”. 

”Er det derfor vi fyrer dem?”. 

”Nej, de er presset rent økonomisk, så de kan ikke betale for vores rådgivning”, 

fortsætter jeg løgnen.  

Helen lægger hovedet på skrå og venter.  

Jeg aner ikke lige, hvad jeg skal sige. En kommunikationskonsulent, der ikke kan 

kommunikere budskaber han ikke bryder sig om, har ikke den store fremtid i 

branchen. 

 

”Vi er jo ikke advokater – vores kunder har ikke nødvendigvis ret til et forsvar mod 

pressen. I det her tilfælde skulle vi dække over økonomisk kriminalitet. Tænk på 

vores andre kunder. Vores troværdighed”, jeg må hen og melde mig ind i 

Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse og Frelsens Hær efter den sætning.  

”Sandheden er at du ikke kunne holde ud at skulle lyve for de lejere – er det ikke 

sandt?”. Det er ligesom hun vil gøre mig bedre end jeg burde være.  
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Jeg kigger væk og tager en rask beslutning. 

”Jo, det er nok det, nogle af dem er blevet syge og alt muligt. Hvad fanden skulle 

jeg sige? At de løj om deres sygdom?”, siger jeg stille og klør mig i håret.  

Jeg hader at indrømme det. Jeg er svag, uduelig til mit job. Jeg er ikke Thomas 

Larsen, der, uden et sekunds tvivl, tager parti for økonomien og skider på lejerne.  

Helen ser på mig og rejser sig. Hun går rundt om bordet og sætter sig på hug ved 

siden af min stol. Hun er fem centimeter fra mit ansigt da hun siger ”Sådan noget 

snak tænder jeg på”. Hun læner sig frem og kysser mig vådt og inderligt.  

En snotdum teenager ved det næste bord hujer, pifter og klapper. På en almindelig 

dag ville jeg bede ham holde kæft, men jeg gør ingenting.  

Jeg føler mig som verdens lykkeligste mand. Helen er vild med mig. Og selvfølgelig 

er hun det. Jeg er nemlig ren som nyfalden sne. Jeg lyver ikke. Ja, jeg kan 

simpelthen ikke lyve. Løgn er for mig hvad kryptonit er for Superman. Efter års 

samvær med en lille undermåler, der kalder en ruinbunke for et håndværkertilbud 

og en oversvømmet have for udsigt over nærliggende sø, har Helen nu fundet det 

stik modsatte. Den ubestikkelige kommunikationskonsulent, der aldrig svigter sin 

integritet midt i en verden af uendelige angreb. 

 

Vi tager en taxa hjem til Helen under påskud af at skulle drikke kaffe. Vi ved begge, 

at det er et påskud. Vi når ikke at hænge vores jakker i entréen før vi kysser og 

inden længe ligger vi næsten nøgne på hendes seng. Helen skubber mig væk og 

lægger sig ned på ryggen.    

”Jeg har sådan savnet en at ligge ved siden af om natten, mens Hans har bollet 

rundt, det svin”, siger Helen – med en, for hende, dårligt passende ondskab.  

”Hvad fanden har jeg tænkt på? Han sagde han arbejdede over. Ejendomsmæglere 

arbejder sgu da ikke over? Hvem fanden ser på huse midt om natten? Hvor dum 

kan man være?”. Jeg er enig, men undlader at svare.  

 

Hendes krop er lige nøjagtig så skøn som resten af hende. De feminine kurver 

bølger sig fra ende til anden og ligegyldigt hvordan hun ligger har Helen ikke en 

uheldig vinkel.  
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”Jeg har også savnet nogen at ligge ved siden af… ovenpå”, siger jeg og ruller hen 

over hende og stopper midt oven på hende. Jeg kigger i hendes øjne og ser 

strukturen i hendes lyseblå, næsten grønne, pupil. Jeg har aldrig set ind i øjne som 

hendes. Hun er helt unik og jeg er vild med hende. Hun slukker sengelampen. Jeg 

ruller ned igen – en slags sikkerhedsforanstaltning – det er dårlig timing at kvæle 

hende, netop når jeg har scoret hende.  

 

”Hvad tænker du på?”, spørger hun.  

”Jeg tænker på, hvor fantastisk dejlig jeg synes du er”, svarer jeg.  

”Dejlig? Det er da kvinder der kalder mænd dejlige, ikke mænd der omtaler kvinder. 

Du er sgu underlig”. 

”Hmm. Nu har du skiftet sengetøj siden ham Hans sov her sidst, ikke?”.  

”Skiftet? Jeg har sgu brændt det”, siger hun.  

 

På en eller anden måde ville jeg ønske jeg kunne høre om hun lavede sjov eller om 

det er sandt. Jeg håber ikke hun vågner i mørket og tror jeg er Hans.  

”Godnat”, siger hun og putter sig ind i min arm.  

”Godnat”, siger jeg lidt overrasket. Jeg troede ikke vi skulle sove sammen da vi 

aftalte at sove sammen.  

Kort tid efter kan jeg høre på hendes åndedræt at hun sover. Hun trænger nok til 

det. Jeg falder langsomt hen, men har natten igennem mareridt om Helens 

hævnaktioner mod min sovende krop, som hun fejlagtigt tror er Hans.  
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4. kapitel - onsdag morgen 

Jeg vågner ved at Helen kommer ind med kaffe. Det er en fin dag, blå himmel og 

hvide lammeskyer i vinduet og livet foran mig. Hun sætter kaffen på sengebordet og 

kravler op i sengen. Hun har avisen med og spørger om jeg vil have første sektion 

– hun tager kultursektionen. Det ser ud til at blive en perfekt dag. Jeg vågner 

sammen med Helen – jeg overlevede natten; der er ingen dårlig omtale af vores 

kunder i nyhedssektionen af avisen og heller ingen halvfjerdsere i 2. sektion. 

 

Helens lejlighed er stor og der er højt til loftet. Den er på 5. sal. Højere kommer 

man ikke i et gammelt andelsbyggeri rejst til arbejdernes familier i trediverne. Solen 

skinner ind ad store åbne vinduer. Der er udsigt til den næste karré.  

Hele dette område, faktisk hele denne bydel er bygget til de familier der skulle yde 

efter evne og nyde efter behov. Men endte med at yde røven ud af bukserne og 

nyde en håndbajer hver lørdag eftermiddag i et frimærke af en kolonihave.  

Det store pampervælde lovede at passe på arbejderne. Og hvad kunne det så ikke 

blive til? Det kunne blive til mennesker, der stod som dyr og ventede på at fløjten 

skulle lyde og porten blev åbnet så de kunne løbe ud i friheden. De løb fandeme.  

De gik ikke, spadsere ikke, cyklede ikke. De løb væk fra fabrikken så snart de 

kunne. Hvilket fantastisk liv pamperparnasset fik bygget til arbejderne. Først var de 

fanget af kapitalen, så blev de fanget af velfærden. Nu bor der et enkelt menneske i 

hver enkelt af langt de fleste lejligheder. Ikke et par eller en familie. Og det er 

sjældent at det menneske ikke har gået på gymnasiet og måske endda på 

universitetet. Klassesamfundet er væk, singlekulturen er opstået. Pamperdyret 

lever stadig, men forstår ikke at ingen gider det mere. Løgnene døde med dem der 

troede på dem – tiderne skifter, nye løgne opstår, livet fortsætter.  

Den nyeste løgn er singlekulturen.  

”Det er ikke dig, men mig. Jeg er ikke klar til at binde mig”, men hvornår bliver man 

klar til at binde sig? Mon der vokser en lille seddel ud i nakken på én; Klar til at blive 

omplantet til parforhold.  

 

Her ligger Helen og jeg, mens vi kigger op i det hvidmalede loft, på den store 

metallysekrone med blå stearinlys, der hænger over sengen. De nye arbejdere, til 
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daglig iklædt jakke og åben skjorte, om aftenen iklædt tvivlen om hvorvidt de bruger 

livet rigtigt. Her kunne jo blive ret hyggeligt, tænker jeg. Hvis man tændte et par 

stearinlys og slukkede det andet lys. Det er jo romantisk – det ved enhver.  

 

”Det er jo ikke fordi jeg ikke kan lide dig på den måde… jeg er bare ikke klar til det 

sidste skridt endnu… det er… øh, for tidligt tror jeg”, Helen taler lidt lavt.  

”Det er ok, jeg kan godt klare en nat uden sex. Jeg havde aldrig turdet, hvis ikke du 

havde tvunget mig, men nu er det jo bevist jeg ikke eksploderer eller skal i 

spændetrøje”.  

Det er stadig verdens smukkeste dag.  

Bortset fra den lille gnavende tanke: ”Hvad er der galt siden hun ikke vil have sex 

med mig?”.  

Er det fordi jeg sagde hun var dejlig? Har hun ikke lyst? Hader hun mænd? Er jeg 

ikke tiltrækkende? Det sidste forslag får mig til at tro jeg at mine kvindelige 

kønshormoner er gået ind i en overproduktion. Mænd producerer vist nok nogle 

kvindelige hormoner.” Er jeg ikke tiltrækkende?”. Nu må jeg stoppe det føleri. 

Måske skal jeg spille noget ishockey eller rugby. Der er vist en rugbyklub i Gentofte.   

 

Jeg giver Helen et kys og går ned ad trappen. Jeg hører døren smække bag mig og 

håber at hun, ligesom jeg, har svært ved at undertrykke et lille smil. Jeg beslutter 

mig for at gå hjem og skifte tøj. Min mobiltelefon ringer mens jeg går på Langebro.  

”Jeg skal til Los Angeles. Jeg skal til LA mand. Vi flyver på fredag”, Møller er helt 

oppe at køre.  

”Godt for dig Møller, hvem skal du af sted med?”. 

”Jeg skal af sted med…”, og resten er uforståeligt. Møllers mobil falder ud. Måske 

hun har overstrålet sendestyrken med sin entusiasme.  

”Sig det lige igen”, siger jeg. 

”Alfred”, råber hun, højt, som om det skulle hjælpe.  

”Hvem fanden er Alfred?”. 

”Han har arvet et firma der importerer amerikanske højttalere”, råber Møller videre.  

”Møller slap nu lidt af – hvad fanden snakker du om. Har du scoret?”.  

”Jeg er blevet scoret… for satan. Det er for vildt”. 
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Og så fortæller hun historien; hun er på vej hjem i S-toget, da en mand spørger om 

hun er træt. Hun svarer at det er hun. Han spørger om det har været en lang og 

stresset dag. Og det siger hun at det har det.  

”Det er vel også et hektisk miljø”, siger han til hende, mens han nikker ned mod 

hendes taske, hvorpå der tydeligt står trykt Politiken.  

Nu er det sådan at Møller for to år siden arbejdede et halvt år som 

abonnementssælger på Politiken. I februar måned, for to år siden, var hun den 

telefonsælger, der solgte mest – så hun fik en taske. Det er klart at manden ikke 

tror hun sidder i abonnementsafdelingen på Politiken. Efter hans opfattelse er hun i 

en afdeling, der skriver i avisen.  

Han er høj, tynd og smukt klædt i dyrt tøj. Han fremstår beleven og venlig, måske 

endda en smule charmerende.  

Hun spiller rollen, selv om hun kun er skuespillerelev.  

”Lad os nu ikke snakke om mig hele tiden”, bliver hendes redning. ”Hvad laver du?”.  

Det viser sig han arbejder i et shippingfirma, et job han har taget efter at have arvet 

et importfirma. Han er kommet i tvivl om sit eget værd – nu vil han realisere en 

selvstændig karriere. Han giver Møller sit visitkort og siger hun kan ringe hvis de 

skal ses og så stiger han af på Østerbro Station.  

To timer senere ringer hun og tre timer senere ses de. Nu er de kærester. På 

lørdag flyver de til LA for at holde en lang weekend. 

 

”Tror du ikke han finder ud af det på et tidspunkt?”, spørger jeg. 

”Næ. Kan jeg låne din diktafon et par uger?”. 

”Ja, det er fint. Vil du også vide hvad en journalist laver eller er du ligeglad?”. 

”Årh., HP – jeg er da blevet interviewet før. Jeg må løbe … jeg skal ned og købe en 

lille blok og et par kuglepenne. Vi ses”. Møller er væk. Jeg når slet ikke at fortælle 

Møller at jeg har scoret Helen og vi er kærester. Det vil sige, næsten-kærester. Vi er 

vel ret beset ikke kærester før vi har været i seng sammen.  

 

”Det er derfor jeg er vild med dig…”. Helens ord fra i går dukker op i mit hoved igen 

og igen. Hvis hun er så vild med mig, hvorfor fanden vil hun så ikke have sex? Det 
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kører rundt for mig. Hun har tænkt over tingene, hun har taget initiativ til at spise 

sammen, derefter til at gå hjem sammen og til sidst til at sove sammen. Har jeg på 

en eller anden måde fejlet på målstregen? Eller er det bare som hun siger, at hun 

ikke er klar endnu? Men det er jo for helvede aldrig som nogen siger. Det er jo den 

eneste trofaste sandhed der findes.  

 

Telefonen ringer igen. Det er Eske. Han vil snakke. Jeg gider ikke snakke med 

Eske nu. Jeg vil være i fred med mit lokale overtryk i hovedet.  

”Hører du efter?”, Eske lyder vred.  

”Nej - undskyld”, svarer jeg. 

”Jeg betaler dig sgu for at svare når jeg spørger, ikke holde kæft”, Eske er vred.  

Eske er del af den store underholdningsbranche, der tager sig selv meget alvorligt.  

”Sig lige det hele igen – der kørte en bus forbi lige da du ringede”, lyver jeg. 

”Jam har haft en kælling med på rummet efter koncerten i Esbjerg. Koen mener at 

hun er blevet voldtaget. Hun kan ikke huske en skid, han kan ikke huske en skid. 

Men hospitalet fandt hans sæd oppe i hende”, Eske er stadig kort for hovedet og nu 

forstår jeg hvorfor.  

”Hospitalet – er hun på hospitalet?”. 

”Nej, ham roadien der skulle overtage kællingen efter Jam kunne ikke få liv i hende 

og sendte hende så på hospitalet til udpumpning. Men de mente altså at de skulle 

undersøge denne her livløse pige med blå mærker lidt grundigere”, Eske er faktisk 

nærmest lidt opgivende at høre på. Han stønner meget mellem sætningerne og 

taler lavere end normalt. ”Hun er udskrevet nu”.  

”Har de slået hende?”. 

”Nej, nej – hun har sikkert stagedivet og så er hun landet uheldigt – eller hvad 

fanden ved jeg”. ”Anyway, vi er midt i en turné, hvad fanden gør vi?”. 

”Har I foreslået en økonomisk løsning?”, spørger jeg. 

”Hun har allerede solgt historien til Se & Hør”. 

”All right – du … det er nok bedst jeg kommer over”, jeg vender og går direkte hen 

til Eskes kontor.   
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5 minutter senere går jeg ind ad døren hos pladeselskabet. Stor reception. Der 

sidder en solbrændt pige med heftig orange øjenmake-up. Hun tager telefoner, 

mens hun spejler sig i glasset fra de ophængte guldplader. Pladeselskaber. Rige 

som ind i helvede, ejet af multinationale interesser. De tager popkunst og 

mangfoldiggør det for masserne, så de tror de kan gå på vandet i tre minutter og 

fjorten sekunder.  

 

”Ja?”, siger pigen i receptionen.  

”Jeg skal tale med Eske”, jeg kigger direkte på hende.  

”Han har ikke tid lige nu – måske du kan komme tilbage i morgen?”, jeg ved at hun 

passer sit job 

”Jeg skal tale med Eske – han venter mig”. 

”Han har desværre aflyst alle sine aftaler i dag – men jeg kan finde en ny tid til 

dig…”.  

Jeg kan pludselig mærke mine panderynker trække sammen og min lunte blive 

kort. 

”Det er HP fra Kommunikationskontoret – han skal ind nu!”, råber Eske inde fra sit 

kontor, som om han har glemt at han har bedt hende afvise alle og nu mener hun er 

dum som snot fordi hun afviser mig.  

Hun kigger forvirret på mig. ”Hvorfor sagde du ikke bare det?”, spørger hun.  

”Fordi det ikke er sikkert at du skal vide det”, svarer jeg.  

Hun smiler lidt undskyldende.  

Musikbranchen må være skridtet efter kommunikationsbranchen på den sikre vej 

mod helvede.  

 

Eske modtager mig i gangen foran den lukkede dør ind til sit eget kontor. 

”Vi skal bare have den skide turné overstået så vi kan få pengene hjem igen, så er 

vi kørende”, han er opgivende.  

”Er det derfor du ikke fyrer ham og lader ham klare sig selv?”. 

”Vi har spændt rimeligt meget op på Jam. Overskuddet skal dække over et par 

mindre profitable projekter, hvis du forstår hvad jeg mener?”.  
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Jeg nikker. Eske mener et par kunstnerisk funderede projekter, der ikke har ramt 

det brede marked.  

”Hvor er Jam?”. 

”Han sidder inde på mit kontor”, Eske nikker mod døren.  

”Jeg snakker lige med ham lidt alene først”. 

 

Det er et stort kontor med et gigantisk sort skrivebord i midten. På den ene side står 

Eskes tomme, arkitekttegnede, sorte drejestol med høj ryg. På den anden side af 

skrivebordet er der to almindelige flettede stole, der lige så godt kunne stå i et 

køkken. I den ene sidder en ung mand i cowboyjakke og hvid, men plettet, Nirvana 

T-shirt.  

 

”Er det bræk du har på din T-shirt?”, spørger jeg. Han svarer ikke, men han slipper 

nogle hulkelyde ud mellem stødvise indåndinger.  

”Hvorfor græder du?”, jeg placerer to fingre under hans hage og løfter hans hoved 

så jeg kan se ham i øjnene.  

”Det har bare været smadderhårdt”, snøfter han.  

”Har du brækket dig?”, spørger jeg igen og peger på hans T-shirt.  

”Det ved jeg ikke. Måske i detentionen – jeg kan ikke huske noget”, nærmest råber 

han og begynder at hulke voldsomt. Der vokser en vrede i mig.   

 

Der sidder den lille narrøv, der var konge over hele verden i går aftes. Med sin fine 

sponsorerede guitar og sit smarte band. Konge over Esbjerg i halvanden time. Stor 

nok til at slæbe døddrukne groupier op på sit værelse. Stor nok til at kneppe en 

pige i alkoholkoma. Stor nok til at lege udødelig. Og nu sidder han her og hulker 

fordi han udfordrede livet og tabte. ”Fuck dig! Jeg er større end livet, intet kan 

ramme mig!”. 

 

Sådan en udfordring kan hverken livet eller skæbnen sidde overhørig. Nu sidder 

der en lille dreng, ensom på en stol i en kold verden og skal betale regningen for 

nogle dages storhedsvanvid. 
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”Jeg hedder HP – jeg er kommunikationsrådgiver.”, jeg rækker hånden frem.  

Han snøfter, kører bagsiden af hånden under sin næse og tørrer sit snot af. Han 

tager min hånd mens han hulker. Han stinker af lort og pis.  

 

Jeg begynder at få lidt ondt af ham. Selvfølgelig bliver sådan en knægt lam i roen. I 

forgårs var han ingenting – ikke en skid. Han var en af 500 unge på en uddannelse 

eller en af 12 lærlinge på et autoværksted eller en af 5000 unge i en kø på 

arbejdsformidlingen. Pludselig bliver han et produkt. Noget der skal sælges til så 

mange som muligt så hurtigt som muligt – pladeselskabet skal have return on 

investment. Så han bliver kørt i limousiner, fløjet i helikoptere og sover på hoteller – 

konstant på vej fra sted til sted. Hvert nyt sted er der nye skrigende teenagere og 

nye leflende journalister, der alle skal have en bid af ham. Nu er han unik. Speciel 

og ønsket. Hele verden ønsker brændende at være sammen med ham. Han tror 

han får alt det hans overarbejdede forældre og de blødsødne egoistiske 

pædagoger, der har opdraget ham ikke kunne give. Det som han altid har ønsket 

sig. Han bliver en anden person, en person han langt bedre kan lide. En person 

med et federe liv. Han er ikke svag og bange – han er en stjerne.  

Han ved ikke at massepsykosen er en permanent tilstand, der intet har med ham at 

gøre. Når publikum har brugt ham op finder det et nyt objekt.  

Eske kommer ind og stopper mine tanker.  

”Har du hilst?”, siger han med en bekymret mine, som om det var hans barn der 

sad foran ham. 

”Jahaha”, hulker Jam. 

”Sig mig, har du voldtaget hende?”, spørger jeg.  

”Nej”, hulker han videre.  

”Er du sikker?”. 

”Det ved jeg ikke”. 

”Nu må du kraftedeme holde op – du ved sgu da om du er sikker eller ej”, jeg kan 

næsten ikke styre min genvundne irritation over den lille vatpik.  

”Jeg ved det ikke”. Han hulker som et lille barn.  
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Raseriet vokser i mig. Jeg sidder midt i en plastiklorteverden og kan ikke få svar på 

de mest simple spørgsmål, som f.eks. ”Har du seksuelt misbrugt en døddrukken 

pige?”.  

”Nu skal du høre. Du er en del af et produkt folk køber. En koncertoplevelse. En fed 

aften i drømmeland. Den oplevelse er sat sammen af lydfolk, musikere, lysfolk, 

halbetjente, roadier, lastbilchauffører, og syttentusinde andre. En væsentlig del af 

sådan en oplevelse er glæden. Det er ikke glæde man oplever, hvis man ikke kan 

købe en pølse og en øl. Eller skal være bange for at blive mast ihjel eller voldtaget 

af ham der står og synger. Så nu tager du dig sammen og fortæller mig om du har 

voldtaget hende eller ej”. 

”Min mor skal ikke læse det her om mig”, hulker han mellem flere stødvise 

vejtrækninger.  

”Betyder det ja?”. 

”Jeg troede hun ville selv – de plejer at ville”, snøfter han. 

 

To aftener på landevejen er et meget ringe statistisk grundlag at udtale sig om 

virkeligheden på.  

 

”Så du havde sex med hende uden at vide om hun ville eller ej?”.  

”Ja, hun gik jo med op – og så kyssede vi og pludselig var hun helt væk. Og så 

tænkte jeg at hun sikkert ikke ville synes… altså ligesom aldrig opdage… vel?”. 

Han ser lidt håbefuld ud et øjeblik.  

”Det var en skidegod plan!”, råber Eske ironisk og slukker alt håb hos Jam ved at 

smadre sin hånd hårdt ind i væggen.  

 

Lille rockperlesmil er lige blevet plettet for livet. Jeg tager Eske med udenfor døren 

og vi sætter os på køkkenbordet med hver vores kop kaffe. Et kort øjeblik føler jeg 

en stærk forbrødring med Eske – vi er begge to fanget i en verden ingen må få 

færten af fordi det ødelægger den illusion kunderne betaler for. Vi er fanget bag 

bagtæppet – vi er dem der hiver scenografien op og ned. Han fortæller at 

journalisterne er begyndt at ringe. Jam har gjort det. Ingen tvivl. Vi kan ikke nægte. 
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Sygehuset fandt hans sæd i hende. Vi må finde en måde at få det til at virke ok at 

han har forbrudt sig mod hende. Jeg går ind igen. 

 

Han sidder på stolen og snøfter, men jeg er ikke sikker på det er fordi han græder.  

”Er du på coke?”.  

”Nej”, siger han overdrevet.  

Pludselig kan jeg huske hvorfor jeg hader denne branche og alle dens tomme 

løgne. De gider fandeme ikke engang gøre sig umage for at lyde troværdige.  

 

Jeg sætter mig ned. ”Jam, hvordan var din barndom?”.  

Han stirrer på mig. Han har frygt i øjnene. Han kan lugte, hvor det bærer hen.  

”Har din mor nogensinde slået dig?”. Han ryster på hovedet.  

”Din far. En onkel. Hvem som helst?”.  

”Du må sgu ikke blande min familie ind i det her. De har fandeme altid støttet mig”.  

Jeg tænker et øjeblik.  

”Føler du dig tit ensom – du ved deprimeret?”. Han nikker.  

 

”Jeg var ensom!”. En god overskrift, der egner sig til store typer. Jam fortæller om 

sin ensomhed på toppen af verden. En enkelt telefonopringning og pigen fortæller 

hun har tilgivet ham og trukket anklagen tilbage. Hun vil se ham igen. De bliver 

kærester. Det er en del af pakkeløsningen. Det store sammenbrud og den 

efterfølgende genfødsel. Nu mangler jeg bare at fakturere Eske for hjælp i 

forbindelse med en kommunikationsopgave.  

 

Jeg går tilbage til kontoret. Gennem travle københavnske gader, i verdens mindste 

storby, der emmer af provins og gøremål. Enhver har travlt med sin verden og sit 

liv. Mange mennesker er så ensomme, at det kan gøre helt ondt når man opdager 

det. Ingen på denne gade ville undre sig hvis jeg forsvandt. Ingen ville savne mig, 

ingen ville nogle dage efter stoppe op og tænke, hvor er ham manden, der plejede 

at gå ned ad min gade hver eftermiddag? Jeg synes ikke jeg har set ham i et stykke 

tid.  
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Jeg er også alene i elevatoren op til kontoret – det tager jeg til gengæld som et godt 

tegn. Helen sidder i min stol da jeg går ind på mit kontor. Hun taler i min telefon. 

Hun drejer stolen for at se hvem der kommer ind og smiler da hun ser det er mig. 

Hun nikker mig over og jeg går hen til hende. Mens hun taler trækker hun mig ned 

at sidde på sit skød. Hun roder i mit hår og jeg knapper et par knapper op på 

toppen af hendes lysebrune buksedragt. Jeg kysser hendes bryster og jeg hører 

hun trækker vejret lidt tungere. Hun hiver min skjorte op af bukserne og fører en 

hånd op ad ryggen på mig. Jeg kysser hende på siden af halsen og griber fat i 

hendes nakke. Hun siger farvel og lægger røret, samtidig med at hun begynder at 

kysse mig heftigt. Jeg fører en hånd op under hendes kjole og lader nederdelen 

glide op så jeg kan se hendes lår. Hun vrider sig langsomt mens hun kysser mig 

inderligt. Hun trækker sig lidt væk og kigger på mig.  

”Mmm, jeg tænkte på om du ikke kommer over i aften?”, siger hun med et smil.  

”Du kan tro jeg kommer over i aften”, svarer jeg. 

”Skulle du ikke have skiftet tøj, din lille gris?”, siger hun drillende.  

”Der var en hastesag”, jeg holder for mig selv hvad det var for en sag. Jeg regner 

ikke med at Helen synes at det passer til min nyvundne humanistiske rolle at jeg 

lige har været med til at dække over en voldtægt.  

  

En linie fra en sang dukker op i mit hoved; ”Hvor er de nu, de musikalske venner?” 

men tanken afbrydes af min telefon der ringer. ”Kom lige ind på mit kontor”, siger 

Mogens, i den anden ende af røret, mens han besværet trækker vejret gennem en 

rød Prince. 

 

”Der er en journalist fra en morgenavis, der har ringet angående den sag med de 

lejligheder”, Mogens ser træt ud. Hans poser under øjnene er gule og hans øjne 

rødsprængte.  

”Hvem er det?”. 

”Det er Hanne P.”, Mogens klikker flere gange nervøst med sin kuglepen. 

”Hun ved at vi har droppet firmaet som kunde og hun spørger om det er fordi deres 

historie er løgn. Det vil hun gerne skrive”, Mogens blinker ikke mens han taler. Han 

blinker altid bagefter – og det driver mig til vanvid. Jeg får lyst til at rejse mig, tage 
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hans klikkende kuglepen fra ham og råbe ”Så blink dog!”, men jeg gør det ikke. I 

stedet har jeg svært ved at koncentrere mig om hvad han siger fordi jeg venter på 

han bliver færdig med sin sætning så han kan blinke. Så blinker han til gengæld 

også flere gange hurtigt efter hinanden.  

”Hanne P.”, tænker jeg højt.  

”Hun siger at hun håber vi siger: ”Ingen kommentarer”, for det er hvad hun mangler 

til at afslutte historien”, Mogens blinker et par gange og kigger på mig. Ved nogle 

lejligheder, når han har talt meget længe, blinker han så mange gange at han 

kommer til at fælde en tåre.  

”Hvad skal jeg gøre?”. 

Mogens suger grådigt på sin Prince, knuser den i det fyldte askebæger og puster 

røgen op mod loftet.   

”Du skal spise brunch med Hanne P. og fikse sagen”. 

”Ok”, siger jeg og rejser mig.  

”Lad hende selv betale sin del af regningen”, råber han efter mig.  
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5. kapitel – onsdag aften  

Det regner, så jeg beslutter at tage en taxa ud til Helen. Men der er ingen taxa ved 

holdepladsen. Dem der kører forbi har slukkede taglygter. Det meste af byens 

vågne befolkning må nødvendigvis sidde i en taxa lige nu, undtagen mig.  

Jeg føler mig som en moderne Palle alene i verden. Jeg står på fortovet og bliver 

våd. Langt nede ad gaden kan jeg se det gule omrids af en bus. Jeg har ikke kørt i 

bus siden … tja, siden sidst, som er så længe siden jeg ikke kan huske det. Jeg 

beslutter at tage bussen da den standser ved et stoppested lige foran mig. 

Chaufføren hverken nikker eller siger goddag. Jeg stikker ham en hundrede 

kroneseddel. Nu anerkender han min tilstedeværelse med en bitter kommentar om, 

at han ikke arbejder i en bank.  

 

”Nej, det er du vel for dum til siden du kører bus”, bider jeg ham af.  

”Ud af min bus”, siger han vredt. ”Du kan ikke køre med her”.  

”Selvfølgelig kan jeg køre med her – jeg har tilbudt dig betaling, jeg kører med”. 

”Nej, det bestemmer jeg. Ud af bussen”.  

”Selvfølgelig bestemmer du ikke det. Det her er et offentligt transportmiddel. Hvis 

du ikke kan veksle er det bare ærgerligt – det er dit problem. Hvordan vil du få mig 

ud af bussen? Vil du ringe til politiet og anmelde mig for hundredekronebetaling?”. 

”Kør nu bussen din store nar!”, en ung fyr begynder at råbe nedefra bussen.  

”Kør nu bussen!”, gentager jeg. 

Han sætter den i gear og begynder at køre. Jeg smiler til knægten da jeg går forbi 

ham. ”Hvad fanden smiler du ad din lede bøsse?”, snerrer han.  

 

Jeg sætter mig på bagerste sæde. Bag to piger i starten af tyverne. De snakker om 

ekskærester.  

”Han er fandeme for latterlig mand”, siger den ene pige. Hun er klædt i noget jeg 

umiddelbart ville karakterisere som træningstøj, hvis ikke jeg tilfældigvis var klar 

over at det er topnyt modetøj. Hendes tunge sølvkæder rasler om hendes håndled 

når hun understøtter hvert ord med en håndbevægelse.  

”Du er sgu da også for dum at kneppe sådan en stodder”, svarer den anden pige, 

med sine lyse dreadlocks flyvende viltert omkring ansigtet.  



������1����	
�
�

������������������������������������������������
������������������������������������� ������ �� 

 

”Han har da den lækre krop. Han er bare total taberen mand”, forsvarer den første 

pige sig.  

”Jeg havde sgu nok også kneppet til”, siger den anden.  

De sidder et øjeblik i stilhed. Det vil sige så meget stilhed der kan være mens de 

slås med hver deres tyggegummi.  

”Fuck mand. Har du hørt om Jimmy?”, den første pige bryder tavsheden.  

”Næ, hvad?”.  

”Han er sgu gået i koma”.  

”Hva? Hvornår fanden er det sket?”. 

”Det skete sgu i eftermiddags – han kan ikke trække vejret selv” 

”Fuck! Hvorfor?”. 

”Han har en allergisk reaktion på svamp – det har sat sig i lungerne på ham”, svarer 

hun og kigger ud af vinduet. ”Det er fandme også de pisse lejligheder, mand. Der 

må sgu være noget galt med dem”, siger hun stille. 

 

Bussen kører ind til et stoppested. Regnen gør gaderne våde og vinduerne dugger. 

Luften i bussen er tung og jeg har svært ved at trække vejret. Jeg rejser mig og 

springer ud af døren lige før den lukker. Ingen er så angst som den der har magten. 

Angst for at miste den og angst for dem magten har undertrykt.  

 

Regnen køler mig ned og giver mig den friske luft der var så knap i bussen. Der 

løber en selvmedlidende tåre ned ad min kind og blander sig med regnen.   

 

Helen kigger med en underlig blanding af overraskelse og forundring da hun åbner 

døren. ”Her er jeg – vil du adoptere mig?”, siger jeg og stikker hende et opgivende 

smil. ”Jeg skal nok tisse på toilettet, slå brættet ned og huske at vaske hænder 

bagefter”. Hun kigger lidt. 

”Det kan du tro jeg vil – kom du ind til mor”. 

 

Øjeblikke senere sidder jeg i hendes stue iført eksmandens boksershorts, to 

håndklæder og en kop varm kakao. På hendes stereoanlæg spiller Bob Dylan. Det 

undrer mig at Helen hører Dylan. Jeg har aldrig brudt mig om Bob Dylan. Slap 
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hippie, hvis du spørger mig. Jeg har til gengæld altid elsket hans sange når andre 

fremfører dem. Men nu sidder jeg her og hører ”Forever Young” med Dylan.  

De sidste dages oplevelser begynder at falde lidt til ro i min hjerne. Pludselig kan 

jeg høre det jeg ikke har kunnet høre før. Den ufravigelige tro på at den mærkelige 

stemme sagtens kan fortælle folk noget. At den sparsomme instrumentering kan 

viderebringe det stærke budskab og den rene kærlighed, der ligger bag hver sang. 

 

Helen kommer ind i stuen med suppe og brød.  

”Skal jeg slukke?”. 

”Nej, tværtimod – du skal skrue op!”, svarer jeg og kigger på det menneske i verden 

jeg allerhelst vil have håndklæder og varm suppe af.  

 

”Jeg har fucket op og forrådt mig selv”, for første gang i lang tid kommer der en 

ægte og utilsløret sandhed ud af mig. ”Jeg har simpelthen handlet stik imod min 

indre overbevisning”.  

Jeg lyder som en nyfrelst kristen … eller som en smartagtig bybo, der netop har set 

det lys alle de andre har kendt længe.  

”Jeg har syntes at børnetegninger var patetiske fordi de ikke lignede det de skulle 

forestille. Jeg har syntes at hvis man ikke var noget skulle man holde sin kæft indtil 

man blev til noget. Jeg har aldrig syntes at man skulle tro på at man havde noget at 

tilbyde verden før man var blevet ekstremt god til det. Jeg har misforstået hele 

konceptet”. Jeg er sgu helt god til at prædike, det er lige før jeg selv bliver rørt.  

Helen kigger lidt underligt på mig, hun er trods alt jurist og nyskilt 

ejendomsmæglerfrue. Min langtidsfrosne mammuthippie er vågnet. Vi lægger os på 

Helens seng og holder om hinanden. Hvem der holder mest om hvem, ved jeg ikke 

– men jeg ved vi begge har brug for at blive holdt om, længe.  
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6. kapitel - torsdag morgen 

Jeg vågner i armene på Helen ved lyden af min mobiltelefon der ringer. Jeg vrikker 

mig fri af hendes faste greb og finder min telefon på radiatoren ved siden af mit tøj, 

der hænger til tørre. 

 

”Hej HP”, det er Møller der ringer.  

”Hej Møller, gamle dreng – hvordan går det?”. 

”Det går ikke godt – det er et helvede det her. Jeg kan jo ikke invitere ham hjem på 

kollegieværelset vel. Det afslører jo nok at jeg ikke er journalist, eller også tror han 

jeg er elendig til lønforhandlinger. Jeg kan ikke møde ham på arbejdet, for jeg har 

ikke noget arbejde. Det fandeme ikke ret fedt”, hun lyder vred på sig selv.  

”Møller, slap nu af – en dag mere, så er I kommet til LA og så behøver du ikke 

tænke på det i det nogle dage. Det er cool – bare vent og se”, jeg tror ikke selv på 

det, men lidt håb kan man vel sprede når nu man har rigeligt af det. 

”Det er fandeme et helvede HP. Jeg ville bare ønske jeg havde fortalt sandheden”, 

hun begynder at græde. ”Det er sgu da ikke fedt det her. Jeg er jo forelsket i ham”, 

de sidste ord bliver næsten kvalt i gråd.  

 

”Så sig det da til ham – hvis han er vild med dig er han da ligeglad. Find en 

plausibel vinkel. Jeg er skuespiller, jeg har øvet en rolle på dig. Men nu elsker jeg 

dig faktisk rigtigt. Det er da vildt romantisk. Ligesom hvis han er med i en film”, jeg 

er jo ikke kommunikationsrådgiver for ingenting.  

”Han vil forlade mig hvis han opdager, at jeg ikke er journalist, men bare en skide 

skuespillerelev”. 

Jeg tænker hun har Marilyn Monroe syndrom. De mænd, jeg elsker, elsker ikke mig 

for den jeg er, men for den jeg spiller. Måske stakkels Møller har ret? Alfred Arving. 

Mr. Millionær. En cool kammerat, der har vænnet sig til at kvinder også er noget 

man tilegner sig. Hvilken værdi har en tilfældig skuespillerelev for ham? 

 

”Skal vi drikke en kop kaffe?”, jeg vil gerne give hende et knus og love hende at 

hvis ingen andre har giftet sig med hende når hun bliver 40 så gør jeg det.  

”Nej, ellers tak. Jeg har timer på skolen”, siger hun træt.   
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”Pjæk dog – så går vi ud og får en latte nede ved skøjtebanen”. 

”Niks, jeg kan ikke pjække i dag. Det går ikke!”, Møller bliver kontant. ”Men det 

hjælper at tude lidt”, snøfter hun.  

 

Vi lægger på og jeg står på femte og kigger ud af vinduet. Solen skinner højt. Det er 

en frostklar dag. Hvis man havde en hund var man gået en tur med den. Hvis man 

var en hund var man løbet en tur og havde snuset til hele verden. Snif, snif. Næsen 

godt ned i det frosne græs. Snuse til alt man kom forbi. En hundelort, en gammel 

madpakke – snuse nogle piger i skridtet, mens de griner let hysterisk og slår en 

over snuden. Jeg kommer i tanke om i går aftes. Jeg tjekker cd-spilleren. Dylan 

ligger der stadig.  

 

May god bless and keep you always 

May your wishes all come true 

May you always do for others 

And let others do for you 

 

Der er så meget forældre er bange for. På deres børns vegne og på deres egne. 

Men der er kun håbet. At barnet vil blive lykkeligt og få et godt liv. Og man måske 

selv får lov til at se det vokse op. Mine forældre har aldrig krævet at jeg skulle 

lykkes professionelt eller erobre verden. De har aldrig bedt mig tage en bestemt 

uddannelse og de vil langt hellere se mig til frokost lørdag eftermiddag end vide jeg 

har en stor, fed karriere, der kræver min tilstedeværelse andetsteds.  

Der er kun en, der har krævet karriereræs for at blive lykkelig og det er mig selv. 

Jeg har troet at lykken bestod i at være dygtig, at vise verden hvad jeg kunne og 

erobre den. Jeg har været forledt af djævlen – jeg har solgt ham min sjæl for magt 

og anseelse. Jeg har byttet min ensomme og angste sjæl væk for en hårdfør 

professionel tilgang til livet. Jeg har regnet den ud.  

 

Mine forældre er ligeglade. De har ikke sat mig i verden for at se mig gå på arbejde. 

De har sat mig i verden for at se mig få et godt liv. Mine kærester har også været 

ligeglade – de har været forelsket i mig – ikke i kommunikationskonsulent HP. Det 
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er bare så meget nemmere at være kommunikationskonsulent HP fordi han ved 

hvad han skal. HP menneskebarn har slet ikke den retning foræret.  

Hvad skal han? Han skal have tid og ro. Han skal have noget plads. Jeg kommer til 

at tænke på hvordan mine forældre i en lind strøm har tilgivet alt jeg nogensinde 

har gjort forkert. Kommunikationskontoret har sådan set aldrig tilgivet en skid. Det 

er heller ikke formålet med Kommunikationskontoret. Jeg har heller aldrig tilgivet en 

skid på arbejdet og kommer nok aldrig til det. Men HP menneskebarn må lære at 

tilgive – om det så er kommunikationskonsulent HP, der skal tilgives for at ødsle sit 

liv væk på arbejde.  

 

Jeg tager resolut telefonen og ringer til min mor.  

”Det er Gerda”, lyder det i telefonen.  

”Det er HP”, siger jeg med en lille klump i halsen.  

”Nej gud. Hvor er det hyggeligt”, min mors stemme liver gevaldigt op.  

”Går det godt?”, spørger jeg.  

Vi snakker om almindeligheder, sygdom, naboer, kaffepriser og 

udenrigsministerens nye kæreste. Til sidst kan jeg ikke holde det tilbage længere.  

”Du mor, jeg tror ikke jeg …jeg tror måske jeg vil finde mig et andet arbejde”, jeg 

kan ikke rigtig finde de ord, der præcist udtrykker, hvordan jeg har det.  

”Nå, jamen du skal nok finde noget. Det har du jo altid været god til. Du har jo 

skiftet en del gennem tiden”, min mor lyder ikke, som om det er den store nyhed.  

”Jamen denne gang er det anderledes. Jeg aner virkelig ikke hvad jeg har lyst til”, 

siger jeg.  

”Nu skal du ikke gøre noget dumt vel?”, min mor lyder formanende.  

”Det er bare ikke mig det her …jeg ved sgu ikke. Det gør mig ikke lykkelig”.  

”Lykkelig?”, min mor lyder, som om det er en kønssygdom. ”Vent du nu med at 

beslutte dig til du har tænkt dig godt om. Det er altid godt at sove på store 

beslutninger”.  

Dybt inde i mig selv kan jeg mærke en grim utålmodighed. 

”Jeg troede du ville sige at jeg bare skulle gøre hvad mit hjerte fortalte mig, at jeg 

skulle gøre hvad der faldt mig ind og at du var ligeglad med om jeg var fejemand”. 
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”Din far og jeg elsker dig ligegyldigt, hvad du laver. Men du skal ikke gøre noget 

overilet – du skal tænke dig godt om. Du har et godt job og de hænger ikke på 

træerne. Det skal du passe på”.  

”Mor, jeg har ikke lyst til det her mere”, jeg aner ikke hvad jeg ellers skal sige. Jeg 

hører mig selv og hører den 13 år gamle HP, der er blevet tacklet på fodboldbanen, 

har fået pustet på knæet og nu skal tilbage i kampen. Lige i det splitsekund før man 

skal ind igen kan man godt få lyst til aldrig at blive skiftet ind mere. Bare få lov til at 

være i fred på sidelinien.  

” Lyst …hvis du vidste hvor mange gange jeg har haft lyst til alt muligt. Hvor mange 

gange tror du ikke jeg havde lyst til at blive skilt fra din far? Men jeg blev det ikke”, 

hun lyder næsten vred.  

”I blev da skilt”. 

”Ja, men først da du var flyttet hjemmefra. Vi snakkede længe om at blive skilt, 

faktisk fra du var 8 år gammel”, min mor taler lidt lavt. 

”Hvad snakker du om?”, spørger jeg.  

”Vi var vokset fra hinanden. Men vi syntes ikke at vi kunne blive skilt med et barn i 

huset. Og det var fint. Vi hyggede os indimellem og havde gode tider sammen. Vi 

tog da på ferier sammen”, min mor taler igen med en mildere stemme. ”Men vi 

elskede bare ikke hinanden”. 

”Hvad snakker du om?”, jeg ved ikke hvorfor men jeg kan ikke konstruere et nyt 

spørgsmål.  

”Jamen, det var sådan det var”, svarer hun.  

Måske havde de aldrig elsket hinanden, men de besluttede sig for at være 

pragmatiske for min skyld. At leve i samme hus, uden at leve sammen, så jeg ville 

få bedre rammer end de havde haft. Og det havde jeg fået ifølge min mor. Især, 

hvis det med jobbet var mit største problem.  

 

Hvis jeg havde vidst at min mor ville fortælle mig dette, havde jeg ikke ringet.  

Jeg opdager stilheden, der kun brydes af en anelse metallisk støj på linien. 

”Mor, jeg må tygge lidt på det hele”. 

”Ja, det kan jeg da godt forstå”.  

”Vi snakkes ved”, siger jeg , men har mistet lysten til at ringe til hende for evigt. 
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”Jeg elsker dig HP, vi snakkes ved”, min mor lægger på.  

 

Jeg sidder helt stille med telefonen i hånden. Det var aldrig faldet mig ind at andre 

også gør ting de ikke har lyst til. Mine forældre, der underkendte deres egne behov 

fordi de havde et højere mål. Det er årsagen til at jeg kan ringe hjem fra livet i byen 

og snøfte at jeg ikke længere har lyst til at arbejde fordi det ikke gør mig lykkelig.  

Nu er der selvfølgelig en forskel. De havde jo haft en sag - så er det ikke så svært 

at ofre sig. Min sag er mig selv. At jeg skal være lykkelig. At svæve rundt i evig 

glædesrus. Men lykke er et biprodukt – det kan ikke være målet i sig selv.  

 

Bobs greatest hits spiller stadig i baggrunden: ”How many roads must a man walk 

down, before you call him a man?”, den brægende stemme synger den smertende 

erkendelse, ”The answer my friend is blowing in the wind”.  

 

Jeg mærker en hånd i min nakke. Det er Helen. Jeg vender mig om. Hun kysser 

mig og spørger om jeg vil have noget morgenmad. Hun går ud i køkkenet, og 

duften af spejlæg begynder at brede sig. Vi sætter os og spiser og jeg mærker, hvor 

lykkelig jeg er fordi hun giver mig mad.  

 

På vej til arbejde køber jeg aviserne. Jeg vil gerne vide om Jam har klaret frisag 

eller ej. Morgenaviserne indskrænker sig til en notits, der nævner at en dansk 

rocksanger blev anklaget for voldtægt af en tilskuer ved en koncert i Esbjerg. 

Tabloiderne bruger noget mere plads på at beskrive historien i detaljer, men luften 

er gået af ballonen. Jam klarede frisag, om to dage er det glemt og Eske får sit 

overskud.   

 

Hanne P. sidder allerede ved bordet da jeg kommer til restauranten.  

Hun sidder ved vinduet ud mod gaden. Måske bliver der taget billeder af os mens vi 

spiser. Jeg har intet imod dette spil – det er åbenlyst og vi spiller det begge to. 

Faktisk kan jeg nogle gange nyde at spille en gang psykoskak. 

 

”Jeg har bedt dem splitte regningen”, siger Hanne.  
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”Selvfølgelig”, siger jeg med et smil. Hun kæmper en lille kamp med et stort og 

farverigt tørklæde, som hun har svunget om halsen i anledning af en svag snøften.  

”Er du syg eller Ulla Therkelsen?”. 

”Ulla, selvfølgelig”, siger Hanne med ironisk mine. 

Vi sætter os til rette overfor hinanden, med stolene trukket lidt ud fra bordet. 

”Er det et interview eller er det bare brunch?”, spørger jeg. 

”Det er nok mest brunch”. 

 

Hanne P. lægger hårdt ud med at tegne omridset af den historie, jeg kender så 

godt. ”Ejendomsselskabet overhører lejernes klager, gang på gang. Det ender med, 

at flere lejere kommer på hospitalet. Nu er de blevet lovet, at der skal ske noget. 

Der sker ikke det store, men de er blevet lovet det. Spørgsmålet er så, hvor længe 

de kan vente med at gøre noget før nogen bliver syge”.  

”Ja, det er vel historien, jeg kender den jo ikke så godt – det er ikke en af vores 

kunder”. 

”Nej, det kan jeg forstå. Men det var det jo indtil for nylig. I har lige opsagt 

samarbejdet. Er det ikke rigtigt?”. 

”Det er en ren tilfældighed. Vi har fået et konkurrerende firma som kunde og så 

synes vi det var rigtigst at bryde med et af firmaerne. Jeg kender kun denne sag fra 

medierne. Vi har ikke været involveret i kommunikationsstrategien”, glat som en ål 

– jeg håber det holder.  

”De har gjort noget kriminelt – det er jeg helt sikker på. Det er derfor I dropper dem”. 

”Det er det altså ikke. Vi kan ikke betjene flere kunder indenfor det samme segment 

– vi prøver at undgå interessesammenfald. Jeg aner ikke om der er tale om noget 

kriminelt. Snak med Thomas Larsen i stedet”, jeg forsøger at undgå at lyde panisk.  

”Du sidder og lyver HP. Du kender hele historien til bunds. Jeg ved det. I dropper 

ikke en kunde for at lyve. I dropper kunder, hvis de har gjort noget der ikke kan 

klares med spin. De har gjort noget kriminelt og jeg vil vide, hvad de har gjort”, 

Hanne P. har lagt to og to sammen – mit umiddelbare problem er at hun får fire.  
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”Prøv at høre. Vi fik en ny kunde og så havde vi ikke plads til ejendomsselskabet 

længere. At det så sker samtidigt med denne her historie, det er tilfældigt. Det er 

slet ikke så odiøst”, jeg hæver skuldrene og slår ud med armene.  

”Hvem har I ellers droppet i tidens løb – har I overhovedet droppet andre kunder 

nogensinde før?” 

”Jeg vil ikke gennemgå firmaets nuværende eller tidligere kunder for dig Hanne, det 

tror jeg godt du kan forstå”. 

”Jeg tror I har droppet den kunde fordi det var noget ulovligt rod”. 

”Hvorfor er det så vigtigt for dig?”. 

”Hvis de har gjort noget ulovligt så bør I melde det. Også selv om det er en tidligere 

kunde. Eller i det mindste fortælle mig om det”. 

”Selvfølgelig bør vi melde ulovligheder. Og du ved godt at du skal kunne 

dokumentere det, du skriver - ellers er det injurier, ikke?”, vi er ved at nå til 

slutningen af diskussionen.  

”HP for helvede, jeg holder jer ude af artiklen. I kommer ikke med i artiklen – jeg 

skriver kun om ejendomsselskabet. Ingen opdager at du lækker. Giv mig nu hvad 

du ved”, Hanne lader som om.  

Hun kan sagtens finde sandheden om denne sag, hvis hun gider researche de 

rigtige steder. Hun behøver ikke mig til at fortælle historien. Hun skal bruge mig til 

at levere et par hårde sætninger, der spænder hendes historie op så hun får en 

bedre artikel. Det er dét, hun er ude på. Og jeg vil ikke være byttedyr for hverken 

Hanne P. eller nogen anden journalist.  

 

”Hanne, hvis jeg vidste noget om noget ville jeg aldrig fortælle dig det”. 

”Siger du dermed at der er sket noget ulovligt?”.  

”Nej, det siger jeg ikke. Men vi ved begge at du skal bruge mig til citat – ellers har 

du ikke en historie og det får du ikke fra mig”.   

 

Hanne ser ned i bordet. Trækker vejret dybt et par gange. 

”Kan du tilgive at jeg prøvede? Jeg tror virkelig på den her historie. Jeg bliver nødt 

til at gå efter det – du kan hjælpe mig til at slagte det ejendomsselskab”.  

”Du finder nok en anden historie du kan vinde en pris for”. 
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”Det er ikke priser jeg går efter. Det er sgu lidt retfærdighed for de lejere HP. Du må 

sgu da kunne se at det er helt forkert at nogen skal blive syge før der sker noget”, 

hun ser ud af vinduet.  

”Ja, det er det”, sukker jeg. 

”Du ved godt de er ofre ikke? Der var en ung fyr som gik i koma i går – nu ligger 

han i respirator på grund af de lortelejligheder”, Hanne kigger på mig.  

”Jeg har godt hørt den historie”, siger jeg stille.  

Hanne ser overrasket på mig. ”Jeg har den ellers solo i morgen?”.  

”Han hedder Jimmy, hvis du vil vide det”.  

”Du ved altså mere om den historie?”, hun ser direkte på mig.  

Jeg ryster på hovedet. ”Det var bare et tilfælde”, siger jeg til hende.   

Tjeneren spørger om vi er klar til at bestille. Jeg siger jeg er klar til at gå. 

 

Mogens grynter veltilfreds da jeg fortæller ham at Hanne P. har lukket vinklen om 

os og kun skriver videre om ejendomsselskabet.  

Han opdager en gul seddel, der er klistret fast på hans skærm og ser op på mig. 

Hans rødsprængte øjne stirrer mens hans ene øjenlåg ryster nervøst på grund af 

ticks.  

”Eske har ringet og sagt han er utilfreds med flere af avisernes vinkel på Jam, du 

må ringe til ham – han vil have nedslag i prisen, det skal han ikke have”, Mogens 

knuser en Prince i askebægeret og kigger ned i sine papirer igen 

 

”I må sgu skære noget af prisen – de er ikke positive, de er lunkne”, siger Eske 

uinteresseret i den anden ende af telefonen. Jeg kan høre han skriver på sin 

computer, mens han taler med mig.  

”Nu er det jo ikke os der skriver artiklerne vel. Vi kan spore journalisterne ind på en 

vinkel og prøve at påvirke dem, men det er jo ikke os ved tastaturet. Hvis du vil 

styre budskabet fuldstændigt så må du købe plads i et kuponhæfte Eske”. 

”Du lovede mig at fikse noget positiv omtale så vi kan gennemføre turnéen uden at 

miste penge, og det har du ikke leveret. Du har leveret mellemvarm grød”. 
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”Du skal nok være glad for at det ikke er brandvarm grød du sidder med. Jeg kunne 

forestille mig en del aviser håndtere en voldtægt på en noget grusommere måde 

end de har gjort”. 

”Fint nok – ok. Vi dropper det, men vi er altså ikke helt tilfredse denne gang”. Det 

tror jeg ingen nogensinde ville høre Eske være – om han så var blevet bortført af 60 

villige jomfruer i et rumskib. 

”Det er jeg ked af”, siger jeg tonløst.  

”Sikkert!”. 
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7. kapitel - torsdag aften 

”Hvorfor blev du egentlig jurist?” 

Helen ser ud som om hun synes det er et mærkeligt spørgsmål.  

”Det blev jeg fordi jeg havde karakterer til det efter gymnasiet, og så fordi jeg ikke 

havde karakterer til at blive læge. Det ville jeg faktisk helst have været”, hun ser 

tomt ud i luften. 

”Jamen er du da slet ikke glad for at være jurist?”. 

Måske var det den flaske hvidvin vi havde delt – eller den gin og tonic vi drak inden 

maden, der sløvede mit intellekt – måske var det bare nogle dumme spørgsmål. 

Helen er i hvert fald ikke glad for at skulle svare på dem.  

”Jeg er fint tilfreds med at være jurist. Det er en udmærket uddannelse og et 

spændende job”. 

”Tænker du nogensinde på hvordan det havde været at blive læge i stedet for 

jurist?”, spørger jeg selv om spørgetiden er udløbet.  

”Nej, det gør jeg faktisk ikke”. 

 

Der er stille lidt – og så prøver jeg at undskylde mine spørgsmål. 

”Sandheden er at jeg gerne ville være læge. Mere end noget andet. Jurist var bare 

sådan en nødløsning, der lugtede af flere penge end de andre uddannelser jeg 

kunne komme på. Hele den sommer prøvede min mor og far at få mig i godt humør 

igen. Til sidst købte de en rejse og så sad jeg og tudede i Jugoslavien på en strand 

i en uge”, hun smiler lidt ved mindet. 

 

”Jeg kan ikke engang huske hvad jeg gerne ville. Jeg tror aldrig at der var noget jeg 

ville så stærkt, som du har villet være læge. Det må have været helt specielt at føle 

så stærkt for noget”. Hun ser trist ud mens jeg snakker.  

 
Jeg bliver grebet af en lyst til at passe på hende, at tage smerten væk. Jeg lægger 

armene om hende og kysser hende blidt på munden. Hun kysser mig og lægger 

hovedet bagud så jeg kan kysse hendes hals. Jeg lader en hånd glide ned ad 

hendes lange strakte ryg og løsner med den anden hånd en knap i hendes skjorte. 

Hun reagerer ved at lægge sin hånd om min nakke og skubbe mig mod sit bryst. 

Jeg kigger på hende og overvejer i et kort sekund om jeg kan bære hende ind i 
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seng. Men får så et billede af en frygtelig faldulykke iværksat af min fysiske 

svaghed og dropper det igen.  

 
”Skal vi gå ind i seng?”, spørger jeg i stedet.  

”Ja. Gå du ind så kommer jeg om lidt”, siger hun.  

Jeg lægger mig forventningsfuldt ind i sengen. Helen kommer ind i soveværelset og 

lægger sit tøj. Hendes nøgne skikkelse står skåret ud i modlyset fra entréen. Så går 

hun ud i badeværelset. Jeg hører hende børste tænder, mens jeg forventningsfuldt 

prøver at finde en god stilling at ligge i. Lyden holder op. Et øjeblik efter hører jeg 

bruseren blive tændt. Min plan, at lokke hende ind i seng, har lidt længere udsigt 

end jeg har regnet med. Det sidste jeg registrerer før jeg falder i søvn er lyden af 

hårtørreren, og tanken om at hun snart må være færdig.  
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8. kapitel - fredag formiddag 

Helen er stået op da jeg vågner og går ud i hendes køkken. Hun er ved at vaske 

nogle tekopper. 

”Du var faldet i søvn da jeg kom ind?”, siger hun. 

”Det tog også sin tid”, siger jeg lidt vrissent, men griber mig i det og kysser hende i 

nakken, ”Det er vel prisen for at se så godt ud”, siger jeg.  

 
Lufthavnen er ikke særligt fyldt. Morgenens charterturister er gennet ind i flyene og 

fløjet væk. Om dagen tilhører luftrummet ruteflyene. Møller er i stor, sort jakke med 

minkpels på ærmerne og sort bluse. Hun har fået sig en ny pageagtig frisure og en 

sort Guccitaske over skulderen. Hun ligner en meget voksen, omend stadig smuk 

kvinde. Men hun smiler på en usikker piget måde, som hun plejer og hendes ene 

fortand er stadig skæv.   

 

Alfred er i lyseblå skjorte, mørkeblå v-sweater og blå blazer. Han ligner noget fra en 

engelsk kostskole. Han slås med to sorte Samsonite plastickufferter på hjul. De 

tipper konstant til den ene eller ande side og truer med at tage magten fra ham. 

Møller fortæller at kufferterne er en gave fra Alfred. Det er den nye frisure og 

Guccitasken også.  

 

”Vi skal flyve business”, siger Møller glad. Alfred kigger i gulvet. Måske tager jeg 

fejl, men han virker næsten genert. Eller også synes han Møller er pinlig.  

Vi snakker henkastet om de store sæder, den gratis sprut og benpladsen – men 

ingen af os nævner den tredobling af prisen, som et businesssæde er. Vi bliver 

enige om at gå i baren og fordrive et kvarter før de tjekker ind. Alfred sætter sig 

inderst og kigger lidt rundt imens han drikker en lille fadøl. Han drikker i korte, små 

sip. Jeg er nået halvvejs gennem min store fadøl da han har drukket tredjedel af sin 

lille. Jeg når bunden da han er halvvejs. Der er stille – jeg overvejer at bestille en 

mere, men ser at klokken kun er lidt over elleve.  

 

”Hvad laver du Alfred?”, spørger jeg. 

”Jeg sælger containerplads på skibe”, svarer han.  

”Mens I drenge snakker forretning går jeg lige på toilettet”, Møller smiler koket.  
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Det slår mig at jeg holder helt vildt meget af Møller. Ikke sådan at jeg har lyst til 

hende. Vi har haft sex på et billigt hotel i Berlin. Vi var fulde og havde haft en 

forrygende aften. Men det var den ene gang og så var den spænding udløst. Vi har 

set hinanden uden tøj og uden hæmninger – det var ikke noget kønt syn for nogen 

af os.  

 

”Nu passer du på hende. Hun er ikke noget du har købt og kan smide væk når du 

bliver træt af det”, Alfred spærrer øjnene op. 

”Jeg er ikke typen der smider noget værdifuldt væk”, siger han. 

”Du kan end ikke forestille dig, hvor vred jeg bliver, hvis du knuser hendes hjerte”. 

”Cool, cool. Jeg har ingen intentioner om at knuse hendes hjerte”, siger han.  

”Jeg kender mænd”, hvisler jeg.  

”Øh”, siger han.  

 

Han kigger ned i bordet og sidder helt stille.  

”Hvis du endelig vil vide det, så er sandheden at jeg allerede er bange for at miste 

hende”, siger han med en lille tåre trillende ned ad kinden.  

Min mening var sådan set bare lige at kridte banen op, men nu har jeg fået ham til 

at græde.  

”Hvorfor skulle du miste hende? Hun er jo helt vildt glad for dig?”. 

”Fordi hun tror jeg er sammen med hende fordi hun arbejder på Politiken. Det er jeg 

jo ikke”, han kigger på mig.  

”Det er jo ikke sikkert…”. 

”Sagen er, at jeg godt ved hun er skuespillerelev. En ven tog mig med til  en 

elevopsætning af Hamlet i foråret.  Der var fest bagefter og der så jeg hende”, han 

kigger på mig med røde øjne. ”Altså jeg snakkede ikke med hende, men jeg så 

hende”. 

”Hvorfor siger du ikke til hende at du ved det?”, spørger jeg. 

”Jeg er bange for hvordan hun vil reagere, hvis jeg afslører at hun har løjet – og så 

har hun jo egentligt ikke løjet. Hun har bare ikke rettet den misforståelse der opstod 

mellem os i toget”, han ryster på hovedet. ”Det er meget svært”.  
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Jeg begynder at få et billede af et barndomshjem, hvor det at tale rent ud af posen 

nok ikke har været dominerende.  

”Da I mødtes i toget, troede du så ikke hun arbejdede på Politiken? Hun havde jo 

tasken på?”, det var vel ikke kun Møller, der havde misforstået?  

”Jeg regnede med hun havde et eller andet studiejob om aftenen. Jeg opdagede 

først, at hun troede, at jeg troede at hun var journalist, da hun begyndte at lade som 

om hun faktisk var journalist”. 

Møller står pludselig ved siden af os.  

”Hav nu en god tur”, jeg slår hende let på skulderen.  

Hun giver mig et kæmpeknus. ”Jeg er så glad for at have dig”, siger hun og rusker 

min kind, et ritual hun burde holde hemmeligt.  

 

”Jeg er også glad for dig”, siger jeg til Møller og kysser hende. 

Alfred ser, meget bevidst, den anden vej imens.   

”God tur. Se nu at komme af sted”. Jeg går over til Alfred, som igen slås med de to 

kufferter. Jeg tager den ene. Den er så tung at jeg må slæbe den med begge 

hænder. De checker ind og går op ad trappen.  

Jeg lyst til at råbe, ”Han ved godt du er skuespillerelev”, men lader være.  

Jeg nøjes med at vinke.  

 

De forsvinder op ad trappen og ind i den toldfrie verden. Jeg står tilbage i den stille 

afgangshal. Pludselig mærker jeg en hånd på min skulder. Jeg vender mig om. I et 

langt stød pumper min krop adrenalin ud i alle afkroge. Og så holder hjertet op med 

at slå. Min vejrtrækning bliver kort og jeg kæmper med en tiltagende svimmelhed.  

Foran mig står Louise fra niende klasse.  

 

Hun var den første der fik ordentlige bryster. Altså bryster der lignede bryster. Ikke 

som de andre piger, der havde alskens miskmask mellem trafiktoppe og buler i 

bluserne. Louises bryster var anderledes. De bryster talte alle drengene om, 

drømte om. Det var de bryster der styrede niende klasse. Det var de bryster som 

jeg havde …satans.  
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”Hej HP”, Louise smiler stort og giver mig et knus. 

Jeg tager en dyb indånding. Hun dufter fantastisk.  

”Hej Louise, det er er jo dig der står der”, forklarer jeg i det tilfælde, hun ikke ved 

det.  

”Ja, det er det jo! Hvordan har du det HP? Det er bare så længe siden”.  

Hvordan kan man være dejlig når man bare står og taler? Hun ligner en kvinde, hun 

taler som en kvinde – en seksuelt aktiv og dejlig kvinde. En rigtig kernesund og 

dejlig kvinde. Så meget, at jeg får lyst til at kaste mig mod hende og råbe: ”Lad mig 

forsvinde i dine bryster!” 

”Jeg har det godt. Længe siden. Fedt at se dig igen”, siger jeg lidt stakåndet, mens 

jeg lidt patetisk prøver at finde et sted at gøre af mine hænder.  

 

Hun siger at hun arbejder i lufthavnen for et flyselskab. Jeg siger at jeg arbejder 

med rådgivning af firmaer. Hun lægger hovedet på skrå og foreslår at vi drikker en 

kop te. Jeg drikker ikke te, men jeg siger det ikke, jeg siger ja. 

Hun fører mig ned på et lille kontor i ankomsthallen. En skranke med fire 

skriveborde bagved. Vi sætter os ned med hver vores plastikkop med bitter te med 

sødemiddel og hvid plastikske. 

 

Hele 9. klasse havde jeg opført mig bedre end de andre drenge. Jeg havde ikke 

drillet hende, jeg havde ikke udfordret hendes kvindelighed. Men de sidste dage i 9. 

klasse løb hormonerne rundt i min krop. Jeg blev overvældet af naturens skønhed 

og overmagt. Jeg måtte se dem og røre ved dem – eller sagt ligeud; jeg kastede 

mig over Louise og forsøgte at trække blusen af hende for at gramse på hendes 

fantastiske bryster.  

 

”Undskyld, jeg ved ikke hvad der skete – det skete bare for fanden”, hører jeg mig 

selv sige.  

”Skete…er det sket noget?”, Louise er lidt forvirret.  

”Det med dine… du ved i 9 klasse”, nu vil jeg helst ikke nærmere på at at navngive 

dele af hendes anatomi.  

”Nååå”, hun trækker den længe og begynder så at smile.  
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”Det er i orden. Jeg har jo søde bryster ikke?”, siger hun mens hun trækker ned i 

blusen og kigger ned ad sig selv. 

”Jo”, jeg tager en slurk af det varme, søde vand i plastickoppen.  

”Jeg plejede at tale med dem – så vokser de. Ligesom blomster”.  

Jeg kan ikke gennemskue om hun laver pis med mig.  

 

Hun fortæller om sit liv siden 9. klasse og jeg fortæller om mit. Det er hyggeligt og 

sjovt. Midt i det hele kommer jeg i tanke om Helen og får dårlig samvittighed.  

”Er der noget galt?”, spørger Louise. 

”Nej, nej”, lyver jeg og drikker endnu en slurk te. 

Jeg er 15 år igen. Det største der kunne ske var at man blev inviteret til te på en 

piges værelse. Man legede ikke længere, men man vidste heller ikke helt hvad man 

skulle i stedet, så man øvede sociale relationer. Snakkede, spillede Ludo og drak 

te. Fra lerpotten ovenpå fyrfadslyset, der skulle holde teen varm mens den blev 

mere og mere sur i smagen fordi tebrevet aldrig blev taget op. Et studie i at være 

næsten voksen med marmelademadder, te og ophøjet konversation.  

 

Midt i en længere historie om Louises tid som udvekslingsstudent i Atlanta ringer 

min mobiltelefon. Det er Beatrice. Hun har det hårde job at uddele ansvar og 

skideballer for Mogens, når han selv er optaget af at give vigtigere skideballer til 

andre.  

”HP, fik du snakket med Eske?”, Beatrice taler højt, så jeg må holde telefonen 

nogle centimeter fra øret. Jeg har vænnet mig til det, men det ser stadig tåbeligt ud 

for andre. Louise griner lidt ad mig og jeg laver et par grimasser for at vise, hvor 

højt Beatrice taler. 

 

”Ja, det er fint nok – han betaler under protest”. 

”Ok, så kan jeg sætte kryds ved den sag”. 

”Superduper, jeg kommer snart ind på kontoret. Jeg er lige ude i lufthavnen”, siger 

jeg. 

”OK. HP hvad med dig og mig i aften?”. 

”Øh, snakker du om en øl eller hvad?”.  
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”Ja, selvfølgelig ….hvad ellers? Det er bare hundrede år siden du og jeg har været 

ude – skal vi ikke mødes klokken syv?”. 

”Jo vi skal, vi ses på den franske”. Vi afslutter samtalen. 

 

Louise er der stadig. Lige foran mig. 

I hver en afkrog kan jeg mærke hormornerne buldre. Og lige der er det 

grundlæggende problem med mig. Alt er overladt til kønshormonernes nåde. 

 

Min mor var den stærke person i min barndom, så med hård hånd lærte hun mig de 

kvindelige dyder. Jeg kan sagtens sidde og konversere andre – også piger - om 

alverdens ligegyldige emner. Jeg stiller interesserede spørgsmål og lytter – ligesom 

jeg har lært af min mor. Svarene bruger jeg så til at formulere flere interesserede 

spørgsmål. Det har altid gjort mig populær hos pigerne.  

  

Jeg kan også more mig med piger. Fortælle stuerene vitser eller småsjolfe men 

med et afværgende glimt i øjet. Jeg kan også være omsorgsfuld overfor piger. Jeg 

kan det hele. Bare ikke hvis mine mandlige kønshormoner vågner.   

Års ydmygelser rangerende fra elendige scoresætninger til alt for tidlig ejakulation 

står i kø når jeg skal sammensætte mine mandelige hormoners top ti over pinlige 

og latterlige episoder.  

 

Lige nu er Louise den foreløbigt seneste i rækken af piger, der har vakt den helt 

specielle følelse af undertrykt febrilsk panik. Alt ved hende kickstarter et 

hormonhelvede inden i mig. Hun er den diametrale modsætning af min normale 

omgangskreds. Louise er per natur ægte og ligetil. Ingen ironi eller sarkasme, ingen 

dobbelttydigheder. Du får hvad du ser. Og jeg tænder helt vildt på hende.  

 

”Sidder der en mad i mit hår …eller hvad sker der med dig?”, Louise læner sig ind 

over skrivebordet og tager fat i min arm. 

”Jeg faldt i staver. Undskyld. Jeg må sgu smutte”, Jeg rejser mig. 

”Så skal jeg følge dig ud”. 
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Hun tager sin arm under min. Hun har ingen idé om hvad hun starter af hormonelle 

forstyrrelser. Jeg lukker min jakke så der ikke er nogen der kan se den gigantiske 

erektion der vokser i mine bukser. Jeg har lyst til at gribe fat i hende, trække hende 

ind til mig og kysse hende mens en jumbojet buldrer henover vores hoveder. Eller 

rettere; jeg har lyst til at trække hende med ud i det nærmeste rengøringsrum og 

bolle med hende. Men jeg har prøvet at invadere hendes privatsfære før, og da 

talte hun ikke til mig længe efter, så jeg holder det ved lidt småsnak. 

”Det var virkelig fedt at se dig. Har du lyst til at ses igen?”, spørger jeg.  

”Du er nu så sød”, siger hun og kører bagsiden af sine fingre ned ad min kind. ”Det 

vil jeg gerne”.  

Jeg tager hendes hånd og kysser den. Jeg kigger i hendes øjne og ser hvordan de 

tindrer af liv.  

”Det var rart at se dig”, hører jeg mig selv sige. Rart? Som når man besøger sin 

mormor? Rart er nok det mest asexuelle ord jeg kunne vælge. Godt, dejligt, fedt. 

Men ikke rart for helvede. 

”Jeg syntes det var dejligt at se dig”, siger hun. 

”Jeg synes faktisk også det var dejligt at se dig”, reddet på målstregen.  

 

Jeg går over mod taxaerne. Sætter mig ind i den første og kører mod mit arbejde. 

Jeg skulle egentlig ringe til Mogens, men den følelse jeg har lige nu, har jeg haft så 

få gange i mit liv, at jeg ønsker den skal vare lidt endnu. Intet så spirende vil 

overleve i nærheden af Mogens, selv via telefonen kan han slå det ihjel.  

Den ene sidegade efter den anden farer forbi og den reflekterede lyd af taxaens 

motor ændrer sig efter hvor tæt vi passerer huse og parkerede biler. Jeg sidder og 

falder i staver mens taxaen kører ind mod byen.  

Min mobiltelefon ringer og river mig væk fra min længsel efter at se Louise igen.  

”Det er HP”. 

”Det er Helen”. 

”Hej, er du ok?”. 

”Jeg er i topform, skat”. 

Hun kaldte mig skat.   

”Det er dejligt”, svarer jeg. 
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”Du HP, jeg skal spise ude hos min mor og far i morgen og jeg vil høre om du vil 

med?”, hun lyder afslappet mens hun siger det. 

Ud til hendes forældre? Jeg har sovet hjemme hos piger, der boede hos deres 

forældre, uden at møde deres forældre. Ok, forældrene var på ferie – men jeg sov 

der, i flere dage, uden så meget som at se et billede af dem.  

”Jo, selvfølgelig”, svarer jeg. 

”Godt”, siger hun. 

”Tror du ikke det virker lidt mærkeligt at du lige har dumpet Hans og nu kommer 

anstigende med mig?”, spørger jeg. 

”Næ, de vil gerne møde dig – jeg har fortalt hvor sød du er. Og hvor glad jeg er for 

dig”.  

”Jamen så kan jeg underholde med hvor dejlig jeg finder Louise, det vil de sikkert 

finde spændende”, tænker jeg – men siger, ”Ok, det var dejligt – lidt hurtigt – men 

dejligt at du sådan har fortalt dine forældre om mig. Jeg synes det er fedt”.  

Jeg kan se taxachaufførens øjne i bakspejlet og hans højre øre, der trofast følger 

min samtale.  

”Nå, men jeg glæder mig til at møde dem. De må jo være gode mennesker når de 

sådan har fået dig”. 

”Årh, HP. Det bliver så hyggeligt” siger Helen.  

Jeg smiler til taxachaufføren i bakspejlet, der smiler igen. 

”Jeg skal for øvrigt ud og have en øl med Beatrice i aften”. 

”Okay – så ses vi i morgen. Husk nu vores aftale. Vi ses skat”.  

Det var anden gang hun kaldte mig skat. ”Ja, vi ses”. 
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9. kapitel - fredag aften 

Byen er en samlet udånding, endelig kan vi koble af fra den stress, der sidder i 

kroppen som en konstant dirren.  

”Uh, skal jeg virkelig have en til?” Beatrice lader som hun er bange for den lille fadøl 

jeg sætter foran hende.  

”Du må sgu bare tage en ekstra time fitness i næste uge”, siger jeg højt.  

”Man skal passe på med alkohol. Det er farligt. Pludselig bliver man afhængig af det 

og så har man et problem. Det kan jeg godt sige dig, man skal passe på – og det er 

ikke kun på grund af figuren”, hun mener det vist alvorligt, men Beatrice holder tit 

lektioner, så jeg ignorerer det.  

 

”Skål”, siger jeg og slår mit glas mod hendes.  

Hun smiler lidt omtumlet og kigger rundt.  

”Der er mange mennesker i aften”, siger hun til sig selv.  

”Skal vi ud og danse senere?”, hun har svært ved at holde sit hoved stille. 

”Alt er muligt”, jeg føler mig i topform. 

  

Ingen Helen, ingen Louise, ingenting. Kun øl og sjov så længe jeg gider.  

”Hvis man regner ud hvordan man bruger sin tid er det jo forsvindende lidt tid man 

bruger på det man har lyst til, resten af tiden bruger man på at kunne bruge 

forsvindende lidt tid på det man har lyst til. Det er jo tosset”, siger jeg højt ud i luften 

mens jeg ryster på hovedet.  

 

Beatrice og jeg tager en taxa fra den franske for at komme ind til centrum – vi vil 

danse. Vi går ind på JTs. Det er som at komme ind i en tidslomme. Her har de 

samme mennesker stået i de forgangne 20 år. De har stadig de samme hvide 

poloskjorter og gule trøjer på, som de også havde første gang de trådte ind på JTs. 

Det må have været i starten af firserne. For at gøre aftenen perfekt spiller de også 

den samme musik, som de altid har spillet. Vi træder ind ad døren til lyden af 

Culture Club ”The War Song” og går til lyden af Kajagoogoo ”Too Shy”, ca. 20 

minutter senere. Vi kommer ud på gaden og går to klubber længere hen og ind på 

Bar Cuba.  
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”Nu skal vi danse”, råber Beatrice ind i mit øre. 

”To?”, spørger dørmanden. Han tager stemplet og giver os et hver. Mærket som 

slagtegrise går vi ind på kødmarkedet.  

”Vi skal have tequila”, råber Beatrice, mens hun trækker mig gennem de andre 

gæster og hen til baren.  

Hun svinger en tequila ned og suger citronen som gælder det vores liv. Nu har vi 

det sjovt.  

”En til!”, råber hun.  

Jeg smiler til hende. 

”Hvad så, din gamle scoretrold?”, siger Beatrice og holder mig om nakken. Et kort 

øjeblik bliver jeg bekymret for om hun vil kysse mig i ren desperation. Men det gør 

hun ikke. Det er langt værre. Hun trækker mig ind til hende og kører mit ansigt rundt 

på oversiden af hendes svedige og hårdt opsatte bryster, mens hun råber 

”Bodytequila!”.  

Mit ansigt er vådt af hendes sved og jeg har fået salt i næsen. Jeg mister akut 

lysten til at være i byen. Jeg gider ikke drikke hjernen ud eller danse hele natten 

med folk jeg ikke kender. Jeg gider ikke vågne op med en tilfældig pige, som har 

det tilfælles med mig, at vi brækkede os samtidigt på toilettet og derfor gik sammen 

hjem. Det jeg har lyst til er at se Louise. Jeg har frygtelig meget lyst til at se Louise.  

 

”Det er Louise”, hun svarer telefonen hurtigt når man tænker tidspunktet.    

”Det er HP. Jeg står i byen på den mest røvsyge bar og tænkte om vi skulle ses i 

aften?”, sagde jeg.  

Jeg står på lokummet og ringer. I kabinen ved siden af kan jeg høre lyden af en der 

har voldsomme problemer med næsen – han snuser først ind i lang tid og sniffer så 

mange gange hurtigt bagefter.   

”Du er sgu hurtigt ude”, Louise griner i telefonen.  

”Hvornår synes du så vi skal ses?”, spørger hun.  

”Nu?”, foreslår jeg.  

”Hvorfor ikke. Jeg er hjemme. Jeg har en flaske rødvin. Kommer du ikke ud til 

mig?”.  
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”Vi ses”. Jeg lægger på. Ringer op igen og spørger om hendes adresse og lægger 

så på igen. Fyren ved siden af lyder som om han har fået renset næsen – men til 

gengæld har han vist fået problemer med maven.  

 

Beatrice er faldet i snak med en svensk fyr. Hun ser nærmest lidt lettet ud over jeg 

fortæller hende at jeg føler mig lidt småsyg.  

”Jeg må gå hjem”, lyver jeg og holder mig let på maven.  

”Kan du ikke tåle mosten, HP?”, siger Beatrice og klapper mig bagi.  

Jeg kysser hende på kinden så svenskeren ikke tror for meget om os og føler mig 

lettet da jeg glider gennem døren, mærker den kølige aftenluft mod mit ansigt. Bag 

mig lukker døren langsomt og efterlader by, idioter og larm. 

Køen i 7-eleven er overskuelig. Jeg køber en buket tulipaner og en æske 

tyggegummi. Blomsterne er så visne, at jeg smider dem i skraldespanden uden for 

butikken.  

 

I taxakøen begynder to piger at diskutere, hvem der er forrest med ret til først at få 

en hyrevogn. Jeg springer ind i taxaen mens de skændes og hører dem råbe efter 

vognen da vi kører.  

 

Dørtelefonen siger et lille klik, kort efter brummer låsen. Jeg går ind i opgangen. 

Der er helt mørkt, bortset fra de lysende røde kontakter man tænder lyset på.  

På 2. sal står døren åben. 

”Kom bare ind”, det er Louises stemme. -”Jeg kommer om lidt”.  

Jeg tager min jakke af og hænger den på knagerækken. Der står flere sko på gulvet 

og jeg prøver at regne ud om jeg skal tage skoene af eller kan beholde dem på, da 

jeg hører lyden af Louise bag mig. Jeg vender mig om.  

Der står hun, med håret bundet op i rottehaler og et smil.  

Jeg smiler tilbage.  

”Jeg tænkte du måske stadig havde lyst til at se dem?”, siger hun og kaster lidt 

koket med hovedet mens hun griner. Jeg kigger ned af hende. Hun er 

splitternøgen. Fuldstændig og aldeles som gud, eller hvem der nu har ansvaret, har 

skabt hende.  
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Jeg går helt hen til hende og kysser hende. Hun er smuk som en gudinde og jeg 

mere end begærer hende. Jeg har lyst til at være sammen med hende – bare 

sammen, kun os og ingen andre.  

Der er tændt stearinlys og skænket vin op.  

Men der eksisterer ikke noget vin eller lys eller lyde eller rum eller dårlig 

samvittighed i det øjeblik. Der er kun os og det er dejligt. Jeg føler en kæmpe 

ømhed for hende. Jeg har aldrig haft en lignende ømhed for andre kvinder og jeg 

tvivler på at jeg vil komme til at føle den siden.  

Det er som om vi har sex den allerførste gang, med alle senere fejltagelser og 

erfaringer overstået.  

”Er du skuffet?”, spørger hun bagefter..  

”Er du sindssyg?”, jeg kigger vantro på hende.  

”Jeg mener over brysterne?”.  

”Nej. Jeg er sgu så lykkelig som jeg nogensinde har været. Ja, måske som jeg 

nogensinde bliver”.  

Jeg læner mig tilfreds tilbage i sengen og mærker hvordan roen går gennem min 

krop.  
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10. kapitel - lørdag morgen 

Lyden af en hårtørrer vækker mig. Jeg rejser mig og går ud på badeværelset, hvor 

Helen sidder og tisser på en graviditetsprøve. Hun har fået langt hår, som hun har 

brugt hele natten på at tørre. Min mor kommer ud og siger at jeg skal være klar til at 

tage ansvaret for mine handlinger ellers er jeg bare som min far.  

”Du skal tale pænt om far! Der skal to til en skilsmisse”, råber jeg. Men hun hører 

mig ikke. Hun er ved at støvsuge. Jeg mærker noget ved min fod og prøver at vifte 

det væk. Det støvsugerslangen, der vikler sig rundt om min fod og trækker i mit 

ben. Den prøver at suge mig ned i røret til det andet skrald. 

 

Jeg åbner øjnene igen. For enden af sengen står Louise nøgen og tørrer sit hår 

med en hårtørrer, hun har en hånd på min fod. Der er ikke noget bedre end Louise 

nøgen – ikke noget jeg har set i hvert fald.  

”God morgen, dit store sovedyr”.  

”God morgen”, siger jeg.  

”Der er brød i køkkenet, kan du ikke smøre noget selv?”, hun slukker hårtørreren et 

øjeblik.    

Jeg går ud i køkkenet og smører mig et stykke ristet brød med honning.  

 

Hårtørreren slukker og hun kommer ud og holder rundt om maven på mig.  

”Kommer her og elsker og sover. Dit store dyr”, siger hun med let anklagende 

stemme.  

”Undskyld”.  

”Nej – du skal ikke undskylde. Jeg elsker det.”, hun klemmer til og springer op på 

min ryg.  

”Bærer du mig på arbejde?”, spørger hun drillende. 

”Nix, du må lære at gå selv”, svarer jeg. 

”Følger du mig på arbejde, så?”, spørger hun. 

”Det gør jeg”, svarer jeg og hun springer ned efter at have kysset mig i nakken. 
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Vi spadserer fra hendes lejlighed i solskinnet gennem parken, hvor alle de lykkelige 

par er. Barnevogne og selvtransporterende børn har invaderet parken. De løber, 

leger, vælter, og kaster med de nedfaldne blade.  

Vi går hånd i hånd gennem parken og videre ud af gaderne, forbi stranden, indtil vi 

kommer til lufthavnen.  

 

”Personaleindgangen er deromme”, peger Louise og vi går rundt om et hjørne.  

Standser og ser på hinanden. 

”Det var helt vildt dejligt”, siger jeg efter lidt stilhed. 

”Jeg glæder mig til at se dig igen, kigger du ud i aften?”, spørger hun. 

”Jeg har en anden aftale i aften” svarer jeg. 

”Skal vi så ikke gå en tur i morgen eftermiddag – jeg har fri?”.  

”Jo – jeg ringer lige så snart jeg kan komme til det”, svarer jeg. ”Vi ses i morgen”.  

Hun tager fat i mit halstørklæde og trækker mig ind til hende og giver mig et stort 

kys. Jeg når lige at lægge mærke til at hun kysser med lukkede øjne, da en ældre 

herre rømmer sig bag os.  

Louise vender sig om og kigger på ham – så griner hun.  

”Er det dig Erik? Det er min gamle klassekammerat HP. Og det er Erik, han er chef 

for håndværkerne i ankomsthallen”. Jeg giver ham hånden og får et fast håndtryk 

og et smil tilbage.  

”Jeg må ind nu – vi ses”, Louise smiler til mig. Og jeg smiler tilbage. Hun går 

gennem sikkerhedskontrollen sammen med Erik. Døren lukker sig langsomt bag 

dem. Jeg har det på en gang skønt og ad helvede til.  

 

Helen åbner døren og hun er ikke nøgen. Hun er fuldt påklædt i beige buksesæt. 

Kalder mig skat og siger hej. Kysser mig på kinden og tager min jakke. Hun har 

lavet kaffe og købt kage, som vi kan tage med. Vi drikker en enkelt kop kaffe i 

stilhed i hendes køkken og da klokken endelig bliver fem tager vi afsted. Vi kører i 

hendes bil, en mørkeblå Volvo V70. Vi snakker lidt om at byen havde været 

overfyldt i nat og hvordan Helen har arbejdet hjemme med de juridiske aspekter i 

lanceringen af et nyt prissystem for benzinselskaberne. Hun lægger en hånd på mit 
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lår, men det er bare en fejl – det var gearstangen, hun sigter efter. Hun ler 

undskyldende. Jeg smiler og kigger ud af vinduet.  

 

”Jeg kunne godt tænke mig at se den opsætning af Cats”, siger Helen da vi kører 

forbi et af de store teatre. Vi aftaler at gøre det sammen snart.  

 

Vi kører op foran et gult murstenshus med blyindfattede ruder og plads til to biler i 

indkørslen. Det er langt fra det mindste hus på vejen, men det er det mindst 

pompøse. Huset minder mest om et engelsk landhus med velplejede blomsterbede 

og nyslået græsplæne. 

”Det er min mor der tjener alle pengene”, siger Helen med et lille smil og trækker på 

skuldrene. Moderen er øjenlæge og har en klinik i huset. Derfor skiltet med store 

bogstaver ved vejen. ØJENLÆGE. Vi stiger ud af bilen og jeg tager buketten af 

hvide blomster. Retter først på frakken og så ryggen.  

 

Helens mor åbner døren og inviterer os indenfor. Hun er ikke så høj, men hun er 

rank og har et mildt blik. Hun smiler til mig og giver mig hånden. Jeg giver hende 

hånden og derefter blomsterne. Hendes stemme knækker lidt når hun taler og hun 

har et lille forklæde om livet.   

”Far er stadig på arbejde”, siger hun, mens hun hænger vores jakker op.   

”Hvornår kommer han hjem?”, spørger Helen.  

”Ved spisetid”, svarer min nye svigermor.  

 

Den stillestående luft i huset har en tung duft. Ingen er flyttet hverken ind eller ud i 

mange år. Vi sætter os ved kaffebordet og Helens kage bliver skåret i nøjsomme 

stykker. Vi har hver vores lille porcelænstallerken med tilhørende kagegaffel af sølv, 

og ved siden af tallerkenen tøjserviet med servietring. 

 

Svigermor spørger hvor Helen og jeg kender hinanden fra. Jeg forklarer at vi 

arbejder samme sted.  

”Nå, så du er også jurist?”, spørger svigermor håbefuldt.  

Møller ville sige ”Han er prostitueret i kommunikationsbranchen”. 
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”Jeg arbejder med at rådgive virksomheder og mennesker med deres 

kommunikationsopgaver”, svarer jeg. 

 

Der er helt stille i huset. Her er ingen radio der spiller, tv der kværner eller trafik der 

kører forbi. ”Vi vil måske gerne have børn”, siger Helen pludseligt.  

Jeg får næsten kagen galt i halsen og jeg mærker mine øjne løbe i vand på grund 

af iltmangel.  

”Er det ikke rigtigt?”, siger hun og kigger på mig.  

”Jo”, siger jeg og nikker mens jeg tænker, ”Så snart vi finder en sæddonor eller får 

arrangeret en jomfrufødsel”.  

Svigermor smiler tilfreds og spørger om jeg vil hjælpe hende med at forberede 

maden.  

Svigermor pensler brød og sætter mig til at skrælle kartofler.  

”Det har du ikke noget imod vel?”, spørger hun.   

Og det har jeg ikke. Hun snakker om verden og dengang Helen var lille. Hun var så 

sød og fulgte interesseret med i skolen. Hun har altid været dygtig, men nok for flink 

og godtroende. Se nu bare den måde Hans havde udnyttet hende på. ”Ja, se nu 

bare den grimme fyr”, tænker jeg.  

 

”Det er mig”, stemmen kommer fra entreen.  

”Hej far”, Helen løber automatisk ud i entreen, som hun sikkert har gjort siden hun 

lærte at gå.  

”Hej sveske, jeg har savnet dig”, hører jeg stemmen sige.  

”Nå, vis mig så den nye svigersøn. Ham skal jeg hurtigt få ud igen”, griner 

stemmen.  

Svigermor skubber venligt til min ene arm og griner indforstået.  

”Sådan er han altid”, smiler hun.  

Døren til køkkenet går op og jeg vender mig om og kigger.  

En mand står i døren. Venligt udseende, med et rart smil. Hans smil stivner og han 

kigger på mig.  
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”Far, det er HP”, siger Helen og vender sig, så hun kan se mit rædselsfyldte ansigt 

mens hun langsomt siger, ”Det er min far Erik. Han kommer lige fra sit arbejde ude i 

lufthavnen”. 

 

Mindre end en time senere sidder vi i Helens bil på vej væk fra mine nu 

forhenværende svigerforældre. Helen græder og jeg kører. Hun hulker faktisk. Og 

indimellem kommer hun med vrede udbrud, der ender i gråd.  

Jeg holder min kæft, for der er ingen tvivl om, at jeg fortjener hvert et ord hun kan 

finde på at kalde mig – også de værste. Jeg har lyst til at hjælpe hende med at 

finde nogle grimme udtryk, så jeg kan få den skideballe jeg fortjener. Jeg vil trøste 

hende, men jeg kan ikke. Hvis jeg prøver bliver hun endnu mere ked af det. Man 

kan kun trøste folk, der har tillid til en.  

 

Jeg kører hende hjem. Parkerer hendes bil – giver hende nøglerne.  

Siger undskyld og går min vej – jeg er ikke velkommen og jeg føler mig ikke 

velkommen, end ikke i mit eget liv. Jeg når ganske få skridt hen ad gaden før jeg 

bliver stoppet af Helen. Hun tager fat i min arm og kigger mig dybt i øjnene.  

”Hvor vil du gå hen?”, spørger hun.  

”Det aner jeg ikke …hjem”, svarer jeg.  

”Vil du over til hende?”, siger hun og bider sig i overlæben.  

”Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil bare gå hjem og drikke en flaske vin. Tror jeg. Eller 

sådan noget. Jeg ved godt det er åndssvagt at sige…men jeg har det heller ikke så 

fedt. Selvfølgelig ikke så slemt som dig”. 

”Går du ikke med op?”. 

 

Jeg har ikke lyst til at gå med op. Jeg er en sjuft, et svin, der har såret hende på 

den hårdest tænkelige måde. For at overgår mig selv i nedrighed har jeg så 

ydmyget hende foran hendes forældre. Men jeg vil heller ikke gå hjem, hvad skulle 

jeg der. Drikke mig fuld alene eller se dumt fjernsyn mens jeg har det ad helvede 

til? Jeg vil slet ikke over til Louise, jeg orker ikke at lyve for flere kvinder i dag.  

”Jeg vil gerne med op. Hvis det er ok med dig?”, Helens opsvulmede øjne blinker 

en gang.  
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”Det er i orden. Jeg bryder mig ikke om at skulle være alene. Lige nu er selv du 

bedre end ingenting”, siger hun og låser os ind i opgangen.  

 

”Hvem er hun?”, Helen spørger da hun har hængt tøjet op og lavet en kop te. Jeg 

ved ikke helt hvad jeg skal svare. Hvis jeg svarer at hun er en tilfældig pige er det 

løgn. Helen ville også føle sig endnu mere luset og jeg ville virke som om jeg går i 

seng med hvem som helst jeg møder. Hvilket jeg ikke gør. Ikke så tit i hvert fald. 

Hvis jeg beskriver, hvor lækker jeg synes Louise er vil Helen også føle sig 

andenrangs og det er jo heller ikke meningen, så jeg beslutter mig for ikke at tage 

ansvaret for Helens velbefindende og svare så objektivt som muligt.  

 

”Hun er en gammel klassekammerat fra folkeskolen”, det er ikke løgn.  

”Det skete fordi jeg ikke ville have sex med dig – ikke sandt?”, Helen kigger på mig.  

Spørgsmålet gør mig så uendelig ked af det. Det er ikke forkert at det går mig på. 

Det får mig til at føle mig forkert og tænke på, hvad der er galt med mig. Men det er 

jo ikke derfor. Slet ikke. Det ville være sket selvom vi havde haft århundredets sex. 

Helen vil aldrig kunne konkurrere med Louise, om vi så havde sex hvert sekund 

døgnet rundt.  

”Jeg vil gerne have sex med dig”, Helen tager sin trøje af mens hun snøfter.  

”Jeg vil gerne have sex med dig lige nu!”, en tåre løber ned ad kinden på hende.  

Jeg kan ikke have sex med en grædende kvinde. Det er ganske simpelt ikke muligt.  

”Nej, lad nu være Helen”, forsøger jeg.  

”Du har gjort mig så ked af det som jeg aldrig har været før – aldrig. Ikke engang da 

Hans skred var jeg så ked af det – men det er jeg nu. Og nu har du fandeme bare 

at trøste mig”, Helen mener det alvorligt.  

 

Helen er lækker. Der er ikke et stykke hud eller et kropshår et forkert sted. Hendes 

krop består af buede, bløde kurver beklædt med solbrun hud. Hendes faste bryster 

gynger let sammen med resten af hendes krops bevægelser.  

Men det står i skærende kontrast til ansigtet. Hendes øjne er tomme og munden let 

åbent mens hun ånder tungt. Ikke fordi hun nyder det, men på grund af den fysiske 

anstrengelse. Jeg har ikke den mindste lyst til at sex med Helen. 



�����12����	
�
�

������������������������������������������������
������������������������������������� ������ �� 

 

Hun har ikke lyst til at have sex med mig – hun har aldrig haft lyst. Fascinationen og 

begæret er væk. Det er vist nærmest en slags djævleuddrivelse hun har gang i. Til 

sidst falder hun sammen oven på mig og ligger der. Længe. Jeg holder om hende 

og holder min kæft. Hun hulker svagt. Sådan falder vi i søvn og sådan vågner vi 

igen.  
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11. kapitel - søndag morgen 

Helen har ligget vågen et stykke tid og siger så pludselig: ”Jeg ville så gerne have 

en ven”. 

Vi ligger stadig nøgne sammen i sengen og holder om hinanden.  

”Er det hvad vores forhold handlede om?”, spørger jeg.  

”Ja, det tror jeg nok. Jeg ved det ikke”.  

”Hvad var det med børn?”.  

”Jeg ved ikke …jeg vil så gerne have min mor og far ikke skulle tro det med Hans 

var enden af verden. Men det var nok lige at stramme den”.  

”Jeg blev lidt overrasket”. Jeg når lige at sige det før jeg husker at jeg jo sådan set 

også havde overrasket hende.  

”Jeg ville egentlig ikke være din elsker, men jeg ville gerne være din ven. Jeg har 

ikke haft venner siden Hans flyttede ind. Der var bare ikke plads”, Helen trækker 

vejret dybt. ”Desuden var det rædselsfuld sex, men du er rimelig at snakke med.”. 

 

Hun tager sin pude og slår mig. Hårdt.  

Jeg tjatter tilbage. Men mærker på hendes slag at de er lidt mere end bare for sjov. 

Jeg tvinger hende om på ryggen og kysser hende. Hun kysser igen med en snert af 

dyrisk vildskab. Og inden længe er hun overalt. Jeg kærtegner hendes bryster og 

hendes hals. Hun kysser mig på brystkassen og kaster sit lange hår over nakken. 

Vi begynder at dyrke sex, med en gnist og glød, der ikke har været der før. Et 

øjeblik voldsomt og det næste blidt. Roligt og stille og så hurtigt og hårdt - 

aggressivt. Da det hele er overstået tager vi et bad sammen og ved begge at dette 

øjeblik kun finder sted denne ene gang.  

  

Da jeg går fra Helens lejlighed stråler solen hårdt. Det er en af de dage hvor alt 

virker klart og ligetil. En af de dage, der sjældent kommer, men som jeg ved jeg har 

savnet da jeg møder den igen. Børnene leger på legepladsen.  

”Og så kom hun hjem med alle varerne”, siger det ene barn kommanderende.  

”Og så sad faren i lænestolen”, siger det andet barn.  

”Nej, de var skilt”, siger det første barn igen.  

Jeg kan ikke lade være med at smile ad dem.  
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”Manden smilede til mig”, siger det ene barn.  

”Han er nok børnelokker”, siger den anden.  

 

Jeg går langs rækker af gule murstensbygninger fyldt med lejligheder. De ligner de 

bygninger jeg selv legede mellem da jeg var barn. De grønne græsplæner mellem 

de gule huse har været fodboldbaner, krigsskuepladser og cirkus. 

Brombærbuskene har været jungle og hule. De affaldsstinkende kældre har været 

hemmelige klublokaler, røgdykkerbaner og fængsel. Cyklerne har været heste, 

motorcykler og racercykler. 

 

Nu er græsplænen en græsplæne, kælderen en kælder og cyklen en cykel. Og 

langsomt spreder en ny følelse sig. Følelsen af at magien er væk for evigt. Cyklen 

bliver aldrig mere en motorcykel. På trods af brummen fra pap i baghjulet.  

  

Jeg har solen i ryggen og retning mod mit gamle kvarter. Jeg går derover for at se 

om jeg kan finde en rest af min barndom. Her er den trygge fornemmelse af at vide, 

hvad der var bag alle hjørner og i alle kroge. Intet kan overraske mig her, her er alt 

hvad jeg gør det til.   

”Her har du mig tilbage”, siger jeg højt med adresse til stedet. En lille dreng i en 

sandkasse kigger på mig.  

Her var jeg konge, hver dag, indtil jeg skulle spise. Her havde jeg alt jeg ønskede 

mig. Her blev jeg opdraget og langsomt banket på plads. Stedet ligner sig selv, men 

virker meget småt.  

”Kan du ikke kende mig igen?”, stedet er tyst – som det vel egentlig altid har været, 

det er bare en tryg baggrund for fantasien. Hvorfor skulle et sted også pludselig 

begynde at tale?  

 

Jeg havde sneborge på græsplænen og pap i baghjulet. Jeg havde alle muligheder 

– jeg kunne være Allan Simonsen, politibetjent eller racerkører. Nogle gange var 

jeg alle tre ting samme dag. Solen tindrer bag skorstenen på toppen af et af 

husene. Det hele var meget lettere, for der var ingen grund til at ting ikke skulle 

kunne lade sig gøre.  
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Hvis dette sted kunne tale ville det fortælle mig at jeg ikke havde brugt mit liv til at 

leve, men til at være angst. Angst for at sige hvad jeg mente og gøre hvad jeg 

tænkte. Angst for at bruge mig selv, som en skræmt dreng, der ikke tør spille 

fodbold af frygt for at falde eller blive tacklet. Men der er ikke sjovt på sidelinien – 

angst eller ej, det sjove foregår inde på banen. Jeg tror stedet vil tilgive mig og 

trøste mig og fortælle, at sådan bruger langt de fleste mennesker deres liv. Men det 

vil ikke miste skuffelsen over jeg ikke gik en anden vej.  

 

Jeg går automatisk, men dog modstræbende, mod de gamle, grønne 

kolonihavehuse. De står i en klynge mellem nedlagte jernbanespor og emmer af 

varme fra deres kultjærede, sorte tag. Jeg ved hvad der venter mig, hvis jeg går 

derned. Men jeg ved også, at selv om jeg ikke går derned, vil det bare blive til en 

dårlig samvittighed, der er ingen vej udenom.   

 

Min far sidder på sin terrasse, nøjagtigt som jeg frygter og håber. Med sin pibe i 

munden og sin lyse hat på det skaldede hoved. Han ser mig på lang afstand og 

nikker langsomt, tager hatten af og sætter den på plads igen. Han går ind med sin 

tomme øl og kommer ud igen med en ekstra stol. Han bevæger sig adstadigt, men 

når det hele i god tid før jeg når hans hus. Jeg åbner den hvide låge i det grønne 

hegn og går op ad grusstien, der gennemskærer græsplænen.  

”Det er hyggeligt du kommer forbi Hans Peter”, siger han drævende og giver mig et 

knus. 

”Jeg var lige i nærheden”, svarer jeg ham og sætter mig ned på den ekstra stol.  

”Det er folk, som er lige i nærheden og alligevel kigger ind, der viser den største 

respekt. De er jo ikke tvunget til at kigge ind. Modsat mennesker man har aftalt at 

mødes med”, siger han og hoster tørt nogle gange.  

”Jeg snakkede med mor i torsdags”, siger jeg.  

”Vil du have en kop kaffe?”, spørger han og rejser sig for at hente den uden at 

vente på svaret.  

”Hun sagde at I havde tænkt på at blive skilt siden jeg var 8 år gammel”, råber jeg 

efter ham.  
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Han kommer ud med sin blå kaffekande og to kopper.  

”Det er rigtigt”, nikker han.  

Han fortrækker ikke en mine. 

”Det er rigtigt”, siger han igen efter en eftertænksom pause og gumler på sin pibe.  

Han hælder kaffe op i to brune krus, som jeg tror min ældste fætter har lavet i 

formning da han gik i tredje klasse. Gad vide, hvor alle askebægrene og 

æggebægrene fra formning blev af? Nok samme sted som bordskånerne og 

nøglebrædterne fra sløjd. De samles i en skuffe i min fars køkken, som de deler 

med grydelapper og viskestykker fra håndgerning. 

”Hun sagde at I kun blev sammen for min skyld?”, jeg bliver lidt ulden i mælet.  

”Det har hun fuldstændig ret i”, siger han og puster lidt røg ud.  

Han sidder og kigger på sin have mens han lader en hånd køre gennem sit grå 

skæg. Jeg aner ikke hvad jeg skal sige eller gøre. Jeg føler mig tom for tanker.  

 

”Men det er jo ikke noget som forpligter dig. Det forpligter jo kun os”, siger min far 

efter en længere tænkepause.  

Jeg spørger, hvad han mener. Han trækker vejret dybt og forklarer at jeg hverken 

har bedt dem blive sammen eller vidst, at de ikke ønskede at gå fra hinanden.  

”Derfor har du ikke været del af den beslutning. Det var en fælles beslutning mellem 

din mor og jeg. En voksenbeslutning, som vi kaldte det dengang”. Han trækker på 

skuldrene.  

”Og nu siger du, at vi blev sammen for din skyld. Men det var jo faktisk for vores 

egen samvittigheds skyld. Vores liv ville have været dårligere, hver for sig, end ved 

at gennemleve forbandelsen sammen”, hans blå pupiller har grå striber, der 

gennemskærer den dybe farve med en kold tone. 

Han bakker langsomt på piben og trækker den ud af munden og kigger ned i den.  

”Ser du, vi ofrede os ikke for dig – men for os selv. Husk det”, han ser 

indtrængende på mig. 

 

Vi sidder stille og kigger ud på et birketræ, der duver i vinden.  

”Jeg ringede til mor fordi jeg ikke aner mine levende råd”, siger jeg. 
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”Jeg er træt af mit job, faktisk hele mit liv. Jeg har ikke udrettet en skid andet end at 

sørge for at det forkerte kommer i pressen og det rigtige bliver udeladt”, jeg snakker 

hurtigt fordi jeg ikke kan lide at fortælle ham så personlige ting. Vi har aldrig snakket 

om kærester eller sex eller personlige problemer. Jeg er af den generation, der 

ordner den slags med mine kammerater. Min far ser lidt forvirret ud, men finder så 

fatningen igen.  

 

”Dit liv bliver jo ikke mere meningsfyldt af at blive sammen 10 år efter forholdet er 

dødt. Det var i vores liv det gav mening. Du skal jo ikke finde dig en kæreste eller 

kone, som du kan blive sammen med i 10 år efter kærligheden er død for at finde 

mening, vel? Du skal finde din egen mening. Og det første skridt på vejen mod 

mening er utilfredshed med det eksisterende. Det tvinger dig til at tænke over hvad 

du ønsker dig af livet. I stedet for kun at fokusere på det du har begæret”, min far 

bakker videre på piben.  

Min far har ikke læst sig til noget – han har levet sig til alt han ved. 

”Job og status – jeg kan ikke bruge det til noget. Det giver ingen mening. Tomt og 

ligegyldigt”, jeg svarer ham opgivende.  

Min far suger adstadigt på piben. 

”Det har givet mening. Nu giver det så ikke mening længere. Men den sidste 

funktion det har, er at tvinge dig på sporet af en ny mening”, min far kigger på mig. 

Pludselig beroliger det mig at se ham i øjnene. Det er som at se i et spejl, der gør 

mig 25 år ældre og ikke mindst klogere. 

 

”Da din mor og jeg fandt ud af vi ikke skulle være gift længere, så sagde vi: ”Det var 

det. Vi har haft et godt forhold, men nu er det slut”, i stedet for at tænke ”Hvad gik 

galt?”. Måske gik intet galt, vi var bare klar til at komme videre. Det er jo en 

kæmpeforskel, ikke?”, han ser stadig på mig. Og jeg må give ham ret.  

Vi lærer hele tiden og må acceptere at den visdom vi finder i dag er utilstrækkelig 

eller ligefrem naiv i morgen. Sådan er det. Det du kravler op ad i dag, er det du står 

på i morgen.   

 

Jeg falder i søvn mens jeg tænker på om jeg burde ryge pibe. 
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12. kapitel - mandag morgen 

Jeg har sovet alene i min lejlighed. For en gangs skyld føltes den ikke som et 

fængsel, der afholdt mig fra at være sammen med andre. For en gangs skyld 

tændte jeg ikke mit fjernsyn og fik derfor ikke en fornemmelse af at misbruge min 

tid. Nu er jeg vågnet, har barberet mig og badet i ro.  

 

Jeg kommer ind på kontoret, bladrer i morgenaviserne. Læser flere historier før det 

går op for mig at jeg ikke anskuer verden med konsulentbriller, men bare læser 

avisen, som et helt almindeligt menneske, der vil vide hvad der er sket siden igår. 

Jeg har også glemt at læse dødsannoncerne.  Mogens kommer forbi og klapper 

mig prustende på skulderen.  

 

Det slår mig at kaffen smager dårligt, den er bitter. Måske har kaffen altid smagt 

dårligt på kontoret? Jeg beslutter mig for at sætte en ny kande over. Færre bønner, 

mere vand. Den løber igennem og den er bedre, men stadig lidt til den bitre side. 

 

Jeg kan pludselig se at væggene trænger til maling, at rodet på skrivebordene 

ligger i bunker. Jeg har aldrig tænkt på det før – men der er intet levende på 

kontoret. Altså bortset fra os, der arbejder her. Der er plasticblomster og vandkøler. 

Men ingen levende blomster eller springvand eller akvariefisk.  

Jeg går ind til Beatrice.  

”Havde du en sjov aften sammen med svenskeren?”, spørger jeg hende.  

”Næ, han blev pissefuld og tog mig på brysterne. Så skred jeg hjem”, hun ser lidt 

træt ud.  

”Man må bære over med svenskere. de har jo kun adgang til den slags via 

brystbolaget”, griner jeg.  

Men Beatrice griner ikke. Jeg dropper det joviale humør. 

”Har du haft en god weekend?”.  

”Tjah, tænksom”, siger hun, folder et brev og lægger det i en konvolut. 

”Tror du vi kan få nogle blomster, altså rigtige blomster, ikke plastic, ude i 

forkontoret”, jeg kigger på hende.  
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”Det har vi prøvet. De døde indenfor 14 dage. Jeg huskede altså at vande dem, 

måske druknede de?”, hun ser op.  

”Der er sgu ikke noget der kan leve her”, kommer det ud af munden på mig.  

”Hvad siger du?”, hun kigger lidt forundret.  

Jeg vifter afværgende en hånd for mig. 

”Ikke noget. Skal vi spise frokost sammen i dag?”, spørger jeg hende og hun svarer 

med et smil og et nik.  

”Jeg kommer ned og henter dig når jeg er klar”, siger jeg.  

 

Helen kommer ind på mit kontor og smiler frækt og bedrevidende til mig. Hun siger 

godmorgen og går igen. Lidt af hendes mystik er forsvundet. Til gengæld har jeg 

den fede følelse af hende, man kun har med mennesker man har haft sex med. 

Den tætte og gode fornemmelse af et menneske, man kender bedre end nogen 

anden. 

 

Telefonen ringer, det er min mor, der vil høre om jeg holder skindet på næsen og 

det fortæller jeg at jeg gør. Jeg siger også at jeg har snakket med far. 

”Det glæder mig meget”, siger hun glad.  

Vi udveksler nogle almindeligheder og så lægger vi på. Som min mor siger – det er 

jo ikke gratis at telefonere. Det slår mig nogle minutter senere at hun har ret. Det 

koster jo rent faktisk penge at telefonere.  

 

Midt i mit kontor står skrivebordet. Her ligger to bunker med papirer og avisudklip 

og enkelte videobånd. Ved den ene væg står et arkivskab, fyldt med hængemapper 

med tons af papirer. Sager, der var brandvarme da de foregik og nu er mere kolde 

end indlandsis. Væggene er nøgne, kun beklædt med den svagt nikotingule farve, 

som Mogens har udvalgt og vedligeholder ved at gå storrygende rundt i hele 

firmaet. Jeg har egentlig aldrig lagt mærke til mit kontor før. Jeg har bare været glad 

for at have et kontor. Med vindue.  

 

Mobilen bipper, der er kommet en sms.   

”LA er fed. Har gode nyheder”, skriver Møller.  
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Det glæder mig mere end jeg troede det ville at Møller og Alfred har talt ud. Jeg 

kommer til at smile så meget at jeg ikke kan holde op.  

  

Beatrice kommer ind og lukker døren efter sig, hun sætter sig i den knirkende 

flettede sivstol på den anden side af skrivebordet. 

”Skal vi ikke gå ned nu?”, siger hun lavt.  

Jeg kigger på mit ur, mens jeg smiler. ”Den er kun halv ti – det er lidt tidligt for 

frokost”.  

”Så spiser vi brunch eller drikker kaffe – eller et eller andet. Skal vi ikke gå ned 

nu?”, hvis man kan tigge med øjne sker det lige nu.  

”Jeg gør lige det her færdigt”, siger jeg.  

Hun kigger lidt rundt: ”Kan vi ikke bare gå, jeg er ved at blive kvalt her”.  

Jeg kan ikke finde mit smil længere. 

 

Caféen er næsten tom. En enkelt tjener gå rundt og lægger dug på de udendørs 

borde, der er rykket helt op mod facaden for at få plads til passerende på fortovet.  

”Skal vi ikke sidde ude i solen?”, spørger jeg Beatrice.  

Hun nikker og sætter sig ned på stolen med et lille suk.  

Tjeneren tager imod vores bestilling, til lyden af en utålmodig skraldevogn, der 

dytter af en dobbeltparkeret varevogn, der spærrer vejen. Pludselig er 

skraldevognens fører løbet tør for tålmodighed og han speeder hårdt op mens han 

drejer over i den modsatte side af vejen. Han bremser hårdt for en modkørende og 

en taxa kører op i skraldevognen med et bump, eferfulgt af en klirrende lyd fra 

forlygterne, der smadrer.  

De to mænd mødes og begynder højlydt at udveksle meninger om hinandens evner 

som bilister. Langsomt opbygges en kø på hver side af vejen. De andre billister 

forsøger at få de to diskussionlystne mænd til fornuft ved at bruge hornet, men det 

lykkes først da en motorcykelbetjent standser og stiger af. Han får chaufførerne til 

at bugsere køretøjerne væk fra vejen. Trafikken begynder at glide igen. De to 

mænd står og kigger ned i jorden.  

 

Tjeneren kommer med vores kaffe og brød.  
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”Det var da en voldsom larm så tidligt på dagen”, hun lægger en underkop med 

bonen ved siden af den røde blomst på bordet.  

 

Beatrice flytter sin cappuccino tættere på sig og tager en slurk, på den måde som 

kun kvinder kan. Med begge hænder på koppen og rolige bevægelser, efterfulgt af 

en lang synkebevægelse. Hun kigger rundt, ser på mig og smiler svagt.  

”Jeg har gået og tænkt så meget på det sidste”, siger jeg.  

”Det kender jeg godt”, svarer hun.  

 

Der går et stykke tid før nogen af os siger noget igen. Vi er helt stille – men på en 

behagelig og afslappet måde. Ingen siger noget fordi ingen behøver sige noget.  

De to mænd står sammen med politibetjenten, der har opløst trafikproppen og nu 

får dem til at udveksle telefonnumre og adresser. De kigger alle tre interesseret på 

kofangeren på taxaen mens de peger og taler.  

”Hvad har du tænkt på?”, hun bryder stilheden.  

 

Ordene kan slet ikke sætte sig sammen og danne en meningsfuld sætning. Jeg ved 

sådan set godt hvad jeg har tænkt på. Jeg har tænkt om jeg bruger mit liv til noget 

fornuftigt, om det giver mening eller om jeg bare er offer for en tilværelse der 

bedøver min hjerne med en substitut for mening, en slags narkotika. Om travlhed 

og vigtige projekter og sprut og smøger og sadomasochisme og ekstrem sport og 

psykologer og fanden og hans pumpestok ikke bare er noget der minder om at 

være i live, men er langt mindre farligt for den enkelte end at være i live. Jeg har 

tænkt på den tryghedsnarkomani, der holder os fast i dårlige og mellemskidne liv 

fordi det er velkendt. Jeg har tænkt på om det kan lade sig gøre at gå mellem 

fødsel og død uden at leve? 

 

Men at formulere en sætning der kan få Beatrice til at forstå jeg ikke er sindssyg, 

men bare reflekterer lidt over livet, det er svært.  

”Jeg har tænkt på …om øh …om livet er …altså om vi lever på en måde …øh, jeg 

har sgu svært ved at sige det her for fanden”.  

Beatrice ser underlig skræmt ud.  
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”Jeg har tænkt på om vi egentlig er særlig lykkelige eller om vi overhovedet lever 

livet”.  

 

Beatrice ser på de to mænd og deres biler. Ser på mig. Hun har et mærkeligt stift 

ansigtsudtryk. Hun kigger ud i luften og ser så tilbage på mig. Hendes hage 

begynder at dirre og hendes øjne er fyldt med tårer. Hun drejer ansigtet hurtigt og 

fikserer sit blik på politimanden. Hun lægger en hånd over øjnene og snøfter.  

 

”Er der noget galt?”, spørger jeg.  

Hun ser på mig et øjeblik og siger så ”Hvorfor skulle der være noget …”, og så 

bryder hun sammen. Hun begynder at hulke tungt og dybt. En gang imellem 

trækker hun vejret voldsomt ind og hulker så videre.  

Politimanden og de to bilister kigger over mod os. Jeg slår undskyldende ud med 

hænderne, mens jeg går om på hendes side af bordet og sætter mig ned ved siden 

af hende.  

Jeg kan mærke de borende blikke, der hviler på min ryg. Jeg lægger armen om 

hende, men hun slår den væk.  

”Gå væk”, siger hun mens hun hulker.  

”Undskyld”, siger jeg, lidt fornærmet.  

Tjeneren prøver fra sin plads bag baren gennem vinduet diskret at følge optrinnet 

ved vores bord. Beatrice vender sig om og glor mig direkte ind i øjnene. Hendes hår 

står ud til alle sider og hendes blik er rødsprængt og direkte. Hvis ikke jeg havde så 

travlt med at være pinligt berørt ville jeg være infamt bange for Beatrice lige nu. 

 

”Tror du at du er den eneste der synes det er en smule svært? Tror du det? Er det 

sådan det virker oppe i dit lille lortehovede? Jeg har sgu da også mine problemer. 

Tror du det er sjovt at blive efterladt med en svensker og stå ensom på en bar. 

Ingen venner, ingen verdens ting. Kun en tilfældig skånsk narrøv. Eller sidde på et 

åndssvagt kontor og hjælpe en manisk mand med sin kalender i mindst otte timer 

om dagen. Arbejde over og æde pizza fordi der ikke er nogen der venter hjemme. 

Der har været tomt siden det sidste forhold gik ad helvede til, fordi han syntes det 

var for tidligt at binde sig”, hun trækker vejret tungt og læner sig så frem mod mig.  
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”Det var ikke mig, der var noget galt med, det var bare timingen af vores forhold, 

der var dårlig”, vrænger hun.   

”Jeg er ensom, i et lortejob og en lortelejlighed og alle mine veninder har børn og 

meningsfuldt job og kærester der elsker dem. Selvfølgelig er der en anden vej, det 

er at gøre præcist det modsatte af hvad jeg har gjort – det er den direkte vej til 

lortelykkeland”, Hun ser tungt på mig.  

Politimanden prikker mig på skulderen og spørger om der er noget galt.  

”Nej, det er bare …hun er lidt ked af det”, forklarer jeg ham. 

”Ja, det virker jo sådan”, siger han. 

De to bilister står med åben mund og kigger på optrinnet.  

”Nu går vi et andet sted hen og snakker om det”, siger jeg til Beatrice og tager 

hende under armen. 

”Rend mig i røven din fede nar”, Beatrice river sig løs og går.  

Jeg står slapt og aner ikke hvad jeg skal gøre.  

”Hun skal nok blive god igen”, siger betjenten og klapper mig forstående på 

skulderen.  

”Du skal lige huske at betale. Det bliver 122 kr.”, siger tjeneren.  

Jeg lægger pengene og kigger mig omkring. Beatrice er væk.   

De to bilister genoptager deres diskusion om kofangere og trafik.  

 

Dørtelefonen brummer.  

Der lyder et klik.  

”Det er Louise”.  

”Det er HP”, svarer jeg.  

Der er en svag forandring i hende stemme da hun siger den næste sætning.   

”Du må hellere lige komme op”. Dørlåsen brummer igen.  

Jeg går ind og op ad trappen.  

”Du behøver ikke komme ind”, siger Louise og peger en finger mod mig.  

Hun står i døråbningen og ser meget vred ud.  

”Er der noget galt skat?”, nu kom jeg til at kalde hende skat.  



�����2	����	
�
�

������������������������������������������������
������������������������������������� ������ �� 

 

”Erik ringede og fortalte mig at du havde en kæreste i forvejen. Nemlig hans datter. 

Er det noget du synes du vil forklare? Eller er det bare en detalje du har glemt at 

nævne i forbifarten, skat?”, hun ser vredt på mig.  

Jeg kigger ned. ”På en måde var vi en slags kærester, men det var kun til jeg 

mødte dig”, mumler jeg.  

”Du mente ikke at du burde fortælle mig at du havde en kæreste. Du ved, bare efter 

vi havde haft sex, hvis du ikke kunne nå det før? Eller måske efter morgenmaden 

da du havde sovet her, eller da vi aftalte at ringes ved?”. 

 ”Jo – det har du ret i, men jeg er altså ikke kæreste med Helen mere”, forsøger jeg.  

”Godt for hende! Så er der da en du ikke tager røven på. Havde du så regnet med 

at luske dig hen til mig og lade som ingenting?”.  

”Jeg har grebet det her helt forkert an. Undskyld”, siger jeg.  

”Hver gang man tror man har noget specielt sammen med dig så går der et 

splitsekund og så viser du dig fra den mest røvhulsagtige side. Du er kraftedeme en 

kæmpelort HP”, råber Louise midt på trappen og jeg hører lyden af folk der 

knirkende læner sig mod dørspionerne. 

  

”Jeg vil aldrig se dig igen, forstår du det? Aldrig! Og du skal ikke ringe og du skal 

ikke skrive og du skal ingenting, for jeg vil ikke se dig mere”, Hun råber det ud i 

opgangen og smækker så døren, så ekkoet fra braget er flere sekunder om at dø. 

Jeg sætter mig ned på trappen. Mine øjne bliver våde, men jeg græder ikke.  

 

Tiden står stille indtil min mobil ringer. Jeg har ikke lyst – men jeg svarer den 

alligevel. 

”Det er Ole”, siger en stemme. 

”Hej Ole”, siger jeg, uden at vide hvem jeg taler med. 

”Jeg er Beatrices fætter”, siger Ole.  

”Nå, hej. Hvordan går det?”, siger jeg.  

”Jeg har talt med Beatrice i en halv time nu. Det vil sige at hun har grædt i en halv 

time og det eneste hun siger er dit navn. Nu fandt jeg dit nummer i hendes mobil. 

Hvad fanden er det sket?”, spørger Ole vredt.  
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”Altså vi havde sådan et skænderi på en café. Altså ikke et skænderi, som sådan, 

men det var noget jeg sagde som gjorde Beatrice ked af det. Altså hun var ked af 

det i forvejen …men”, jeg aner ikke hvordan jeg skal forklare det.  

”Nu skal du høre. Du holder dig bare længt væk fra Beatrice, har du forstået det? 

Ellers så har jeg nogle venner, og så kommer jeg og holder mens de smadrer dig. 

Har du forstået det?”, råber Ole i telefonen. 

”Ja, det har jeg forstået”, siger jeg  

”Jeg ved ikke hvad du har sagt til hende – men du er fandeme et dumt svin”, slutter 

han og smider på.  
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13. kapitel – tirsdag 

Det næste døgn er en opkogt rus, med få klare billeder. Mit rødmossede ansigt i et 

spejl på et koldt lokum bag en beverding på Nørrebro. Jeg får lov til at få en sidste 

øl på Andys, efter lukketid, mod at slå hovedet hårdt ned i bordet 5 gange. Nogle 

substistensløse griner ad mig med deres få, brune tænder blottet. Det er formiddag 

og jeg tager bussen med to øl i lommen mod Bellahøj for at finde et åbent 

værtshus, falder på vej op ad trappen og banker panden ned i billetmaskinen. Jeg 

bliver hentet af en ambulance. Ambulancefolkene vil ikke tillade jeg får mine øl med 

på sygehuset. Jeg slår ud efter den ene ambulancemand da han tager mine øl. Han 

nikker mig en skalle. Jeg bliver udpumpet og vågner på en stue med tre andre 

patienter sent om aftenen.  

Det hele er meget uklart og jeg har voldsomt ondt i mit hoved. Jeg kigger direkte op 

i et lysstofrør, der sender en skarp smerte gennem mine øjne og ind i min hjerne. 

Jeg opdager at Helen sidder ved min seng og stryger min hånd. Jeg prøver at smile 

til hende, men min mund kan ikke åbne på grund af smerter. Langsomt opløses hun 

og bliver til Anette. Jeg får en voldsom kvalme, men kan ikke brække mig. I stedet 

savler jeg spyt og blod ud af munden. Mine kæbe sender bølger af smerter gennem 

mit hoved hver gang brækrefleksen tvinger den åben. Jeg kigger igen og forventer 

at Anette forvandler sig til en tredje person, men hun bliver ved med at være 

Anette.  

 

”Jeg så da de indlagde dig. Jeg sad nede i skadestuens venteværelse og læste 

Ude og Hjemme. Det er livet, ikke? Man kan have nok så mange planer, men så 

brænder man sig, skærer sig eller træder på et rustent søm og så er det ud i kø på 

skadestuen. Intet kan man gøre – bare vente på man bliver lappet sammen og kan 

komme ud i spil igen. I gamle dage døde folk, i dag får de en 

stivkrampevaccination. Nogle gange sidder jeg flere timer og ser på de mennesker 

der kommer ind”. Hun ser på mig, som om jeg er et lile barn. 

Jeg kan mærke koldsveden, der har gjort mit hospitalstøj drivvådt.  

”Du ser faktisk ikke så godt ud – jeg ringer lige efter nogen der kan skaffe noget 

rent sengetøj”. Hun trækker i den røde kaldesnor, der er bundet fast til tremmen i 

min seng.  
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Der kommer en træt sygeplejerske, der beder mig stå ud af sengen.  

Jeg er svimmel og kravler langsomt ud og sætter mig på en stol. Hun kalder på en 

anden sygeplejerske, der kommer med rent, hospitalshvidt tøj. Min krop er fyldt 

med fuldeangst og smertestillende medicin. Jeg er ikke fuld længere, jeg er bare 

ked af det.  

 

Jeg får øjenkontakt med en forslået mand, med flækket øjenbryn og blå mærker på 

kindbenet. Hans øjne er røde og han mangler en fortand. Langsomt går det op for 

mig at det er mit spejlbillede jeg ser på. En svag utilpashed støder i min mave. 

Anette står og ser på mig.  

”Du har set bedre tider, HP”, siger hun og smiler.   

Nedenunder hendes sorte, korte hår og hendes næse og øjenbrynspiercinger har 

hun et smukt og blidt ansigt. Hun står foran den åbne dør og lyset fra gangen giver 

hende en hvid glorie, der gør ondt i mine øjne. 

”Du er meget smuk”, siger jeg, mens jeg mærker brækreflekserne komme igen.  

 

Denne gang giver sygeplejersken mig en papskål at savle i. Min mave kramper. Der 

er intet at kaste op. Jeg orker ikke at fortælle sygeplejersken at jeg ikke er dranker, 

hun vil sikkert heller ikke tro mig. Den menneskelige refleks er at danne 

sammenhænge. Mit nye fjæs, blod, savl og dunsten af gammel sprut taler sit eget 

tydelige sprog. Sygeplejersken går ud på gangen, hvor hun stensikkert brygger en 

god historie om drankeren og hans tilgivende kæreste på stue 10. ”Det er utroligt 

hun finder sig i det. Jeg ville forlade ham – på stedet”.  

 

”Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der skete”, siger jeg.  

”Du skal nok blive glad igen”, siger Anette og stryger mig på kinden. Jeg tror hun får 

en smule blodigt savl på fingrene, men hun tørrer det af i lagenet.  

 

Anette hjælper mig med at skifte tøj og støtter mig da jeg, svimmel, går tilbage til 

sengen. Hun lægger en arm under min ryg så jeg ikke falder for hurtigt ned i 

sengen. Og hun læner sig ind over mig og trækker puderne sammen under mit 
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hoved. Hendes ansigt er smukt og blidt. Hendes hud ren og hvid – hendes læber 

lyserøde og let fugtige. Jeg stemmer mig op på albuerne og kysser hende.  

Hun ser blidt på mig og siger, ”Du skal lade være med at adlyde dit begær 

konstant”.  

Hun siger farvel mens hun står i døren i modlyset fra gangen og så går hun. Måske 

går hun ned på skadestuen, måske går hun hjem. Det er mørkt udenfor og jeg kan 

kun høre lyden af den summende by, afbrudt af en enkelt sirene til tider.  

 

En hånd kommer ind gennem den halvåbne dør og slukker en kontakt. Lyset går ud 

og stuen er henlagt i gult, afdæmpet lys. Min sidemand snorker allerede og ham der 

ligger ved døren mod gangen læser i en bog, med ryggen til mig. Jeg falder i søvn 

til den konstante og trygge lyd af stille snak, bækkener der klirrer og hastige fodtrin 

på gangen.   
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14. kapitel - onsdag morgen 

Mit blodige overtøj og mine øvrige ejendele ligger i en gennemsitig plasticpose, 

som jeg får udleveret da jeg bliver udskrevet. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå hen. 

Solen skinner kraftigt og mine øjne gør ondt. Jeg går modløs i blodplettet skjorte 

gennem byen, ledsaget af trafiklarm og heftig travlhed. En lille dreng ser på mig og 

træder bange et skridt tilbage.  

 

Jeg beslutter mig for at gå hjem, hvor jeg ikke kan skræmme nogen. Jeg kommer 

ind ad døren og pakker posen ud. Nederst ligger mit ur og min mobiltelefon. Der er 

18 ubesvarede opkald.  

 

”Hvor fanden har du været – alle har snakket om dig?”, Birgitte fra kontoret er helt 

oppe at køre.  

”Det er en lang historie, som jeg helst vil spare dig for. Jeg kommer ikke de næste 

par dage, du må sygemelde mig”, siger jeg.  

”Jamen, er du syg eller hvad? Hvor var du henne i går?”.  

”Jeg er ikke på toppen lige nu”, jeg prøver at afslutte samtalen.  

”Du er ikke sammen med Beatrice vel? For hun er også sygemeldt”, foreslår 

Birgitte.  

”Nej, det er jeg godt nok ikke – gider du ikke stoppe det rygte før det starter”, beder 

jeg stille.   

”Nå, det er nu ikke et rygte, det var bare en forespørgsel”, siger Birgitte.  

”Jeg ringer når jeg ved, hvornår jeg kommer tilbage”, jeg lægger på.  

 

Mit køkken. Ikke det sted jeg havde været mest. Det er lille og mørkt, de hvide 

plastikpersienner er permanent trukket ned. I den ene ende af køkkenet står et 

ensomt gasblus og i den anden en miniovn, købt for kr. 349,- i Aldi.  

Kaffemaskinen hoster lidt når den brygger, jeg har ikke lige fået den afkalket siden 

jeg købte den.  

 

Jeg trækker persiennerne op og åbner vinduet. En kold og dejlig luft kommer ind og 

blander sig med den indelukkede, gamle luft. Køleskabet er tomt, bortset fra et glas 
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cornichoner jeg købte i juleferien; de har brugt tiden på at udvikle et grønt lag mug. 

Ved siden af vasken står to tallerkener, der skulle have været vasket op for længst 

– nu bliver de smidt ud. På køkkenbordet står en død potteplante, der ryger direkte i 

skraldespanden.  

 

Min stue er mørkelagt. Jeg trækker persiennen op, men den er mør og 

plastiklammellerne knækker. Jeg tager fat i den ene ende og river persiennen ned. 

Den lander i en stor, hvid støvsky midt på stuegulvet. Solen skærer sig skarpt 

gennem støvet. Det tørre støv kildrer i min næse og jeg kan smage det på min 

tunge. Stuen er pludselig badet i lys og jeg åbner vinduerne, der trænger til at blive 

pudset. Jeg fortsætter ind i soveværelset og åbner vinduerne på vid gab. Vinden 

blæser gennem min lejlighed. Nogle løse papirer løfter sig og blæser ned på gulvet. 

I køkkenskabet finder jeg min støvsuger og begyndte at støvsuge lejligheden. 

Bagefter vasker jeg gulvet og tørrer støvet af. For hver gang jeg ryster støvekluden 

ud af vinduet frigøres der en stor sky af støv, der fanges af vinden og opløses.  

 

Der vokser en lyst til at skride på værtshus, eller sætte mig ned på en café eller 

bare gå en tur, men jeg fortsætter rengøringen. Jeg vasker, skurer, tørrer og støver 

af i flere timer og synker til sidst tilfreds sammen i sofaen. Solen skinner gennem de 

nypudsede vinduer og udenfor kan jeg se de nedbøjede mennesker, der står og 

venter på bussen. Vanen får mig til at gribe ud efter fjernbetjeningen til fjernsynet 

men jeg lader være og kigger rundt i min lejlighed stedet. 

  

Den repræsenter mange faser i mit liv. Sofaen som jeg havde fået af min fars 

anden ekskone – altså den første kone efter min mor. Skabet som er blevet 

efterladt af den lejer, jeg havde i en periode. Skrivebordet, som blev tilovers på mit 

gamle arbejde, da de restrukturerede, som de kaldte fyringsrunden. Det er i mørkt 

træ og giver en vigtig fornemmelse når man sidder bag det. Ikke at det hjalp Vagn, 

der røg ud med fire ugers varsel efter fireogtyve års trofast ansættelse. Det grå 

gulvtæppe fik jeg af min farmor første gang hun besøgte mig. Katten har jeg arvet 

efter en onkel, der døde og den passer sig selv. Jeg stiller mad frem og den 

springer ud af vinduet mod gården, hvis den vil ud og ind når den er sulten. Det slår 
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mig at jeg ikke har set katten længe. Madskålen er tom og jeg kan ikke huske 

hvornår jeg sidst fyldte den. Gad vide om den er flyttet til et sted, hvor de husker at 

fodre den? Et kort øjeblik sidder jeg og glæder mig over at jeg ikke har ansvaret for 

at fodre nogle børn. 

 

Min mobiltelefon ringer igen. Det er min mors nummer, der står i displayet. Et 

øjeblik overvejer jeg at lade være med at tage den – men det gør hende bare mere 

insisterende.  

”Hej min dreng. De siger inde på dit arbejde at du er syg?”, siger min mor. 

”Ja, jeg er sygemeldt”, jeg kommer til at grine ved tanken om min mor skulle se mig 

i min nuværende tilstand.  

”Du holder måske en pjækkedag?”, siger min mor lumsk.  

”Det kan du godt kalde det”, siger jeg til hende, mens jeg ser rundt på min rene 

lejlighed.  

”Sig mig læsper du lidt?”, spørger min mor.  

”Nej, det tror jeg ikke – jeg har det fint mor”, siger jeg og prøver at få mindsket den 

hvislen som en manglende tand forårsager.  

”Det er fint min dreng, du trænger nok til en fridag. Jeg skulle bare høre om du 

havde det godt. Vi snakkes ved”, min mor lægger på og jeg lytter til telefonen, der 

dutter uendeligt.  

 

Jeg sidder og overvejer om jeg skal gå på tanken og købe billig vin og en frossen 

Pizza eller om jeg skal gå på grillen og købe shawarma og et par øl. Jeg når ikke at 

at træffe en beslutning før det banker på min dør. Jeg overvejer et øjeblik om jeg 

kan ignorere det og lade som om jeg ikke er hjemme. Dropper det og åbner.  

Udenfor står Louise, hun har en underlig trækning i ansigtet, da hun ser mig. Det 

slår mig at jeg er endnu mindre køn end jeg plejer at være.  

”Jeg fik en billetmaskine i hovedet”, siger jeg forklarende.  

Louise nikker forstående.  

”Må jeg komme ind?”, spørger hun.  

”Selvfølgelig”, siger jeg og åbner døren helt, mens jeg er lykkelig for jeg netop har 

gjort rent.  
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”Jeg slog din adresse op i telefonbogen”, siger mens hun sætter sig ned.  

”Nå, sådan”, siger jeg.  

Vi sidder lidt stille og kigger.  

”Vil du have en kop kaffe?”, spørger jeg.  

Hun nikker.  

Jeg går ud i køkkenet og skænker kaffe op. Pludselig mærker jeg Louises arme 

omkring min mave. Nøjagtig som morgenen efter den første gang. Det er dejligt og 

trygt, jeg elsker den fornemmelse af at være en rigtig mand det giver når hun 

lægger sig ind til mig.  

”Jeg aner ikke hvorfor jeg er her”, siger hun. 

”Jeg er simpelthen så ked af at jeg fuckede sådan op”, siger jeg og mærker en 

klump i halsen.  

Hun trækker vejret dybt.  

”Det er jeg også”, siger hun og stiller sig ind foran mig og giver mig et kys.  

”Av for satan”, det gør ondt da hun kysser mine ødelagte læber.  

”Du har mistet en tand”, siger hun overrasket.  

”Alt sammen på grund af dig”, svarer jeg.  

”Mener du det?”. 

”Vil du høre historien?”, spørger jeg og håber hun siger ja, for jeg trænger til at 

fortælle den til nogen.  

”Det ved jeg ikke – bliver jeg ked af det?”, hun ser på mig.  

”Måske lidt – men du får også et billigt grin på min bekostning”. 

”Så vil jeg gerne”. 

 

Vi sætter os sammen i sofaen i stuen. Jeg fortæller hende historien som den er. 

Hun lytter tålmodigt og opmærksomt. En gang imellem stryger hun mig gennem 

håret. 
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15. kapitel - torsdag 

Louise er der stadig da jeg vågner torsdag morgen. Hun ligger stille og sover ved 

siden af mig. Hendes åndedræt er roligt. En gang imellem spjætter hendes ene 

hånd umotiveret. Jeg prøver at gætte hvad hun drømmer.  

 

Jeg rejser mig og tager bukser og T-shirt på. Går ned til bageren i solskin og køber 

lidt brød, ost og juice. Jeg ønsker, jeg vidste hvad Louise bedst kan lide for så vil 

jeg købe det – men jeg har ikke den mindste idé, så jeg køber hvad jeg selv har lyst 

til. Da jeg står i køen slår det mig at Anettes kronik må være i Ekstra Bladet. Jeg 

køber bladet med. Bagerdamen forsøger at lade være med at kigge på mig, men 

hendes nysgerrighed vinder. Hun stirrer skånselsløst på mine sår og på hullet midt i 

min overmund. 

 

Jeg sætter mig på en bænk ved den lille sø bag min vej. Jeg bladrer forbi kronikken 

flere gange fordi overskriften ikke indeholder et ord om nymfomaner. Det gør 

kronikken heller ikke. Den handler om hvad der sker når vi mister det store formål 

med livet. Når vi glemmer hvad vi gerne vil skabe og i stedet prøver at opfylde 

andre menneskers forventninger og vort eget begærs krav. Alkohol, narko, mad, 

søvn, sex i en skøn blanding. Alt kan misbruges. Men vigtigst af alt er det værd at 

huske at også livet kan misbruges. Anette slutter sin kronik med at skrive at begær 

og smerte er naturlige følgesvende. Ligesom valg og meningsfuldhed var det. Man 

kan ikke alt, men man kan finde alt i de detaljer man koncentrerer sig om.  

 

Jeg undrer mig over at vi har snakket sammen så mange gange uden det er 

lykkedes mig at forstå, hvor klog Anette er. Jeg har set hende som en mærkværdig 

kvinde med en mærkelig seksualitet og først nu forstår jeg at måske er det slet ikke 

seksualiteten hun beskriver med ordet nymfoman.  

 

Louise er vågnet til lyden af kaffemaskinen. Hun er forsovet og hendes bevægelser 

er lidt langsomme. Hun sidder med benene oppe under sig og spørger om hun ikke 

kan få en kop te i stedet for kaffe. Jeg ville ønske jeg havde købt noget te. Jeg 
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roder flere skabe igennem og finder intet, før i det sidste skab, hvor jeg finder to 

rådne tebreve bag en dåse flåede tomater.  

”Har du ikke mere te?”, råber Louise.  

”Det lader ikke til det”, råber jeg tilbage og smider de rådne tebreve ud.  

”Du er fandme ikke den store indkøber?”, siger hun i døren til køkkenet.  

”Jeg drikker ikke te”, siger jeg.  

Hun kigger stille på mig. 

”Det er lige meget, jeg drikker bare kaffe”, siger hun så.  

 

Der sidder vi så sammen, i et lille køkken. På hver side af et træbord, som jeg ikke 

kan huske hvordan jeg fik. Louise og jeg. Jeg ved ikke hvorfor hun besluttede sig 

for at besøge mig – og jeg aner ikke om hun har tilgivet mig, eller har planer om 

det. Men hun er her og så lang tid jeg ikke spørger, tror jeg at hun bliver her.  

 

Mobilen ringer. Det er Møllers nummer.   

”Hej Møller”, siger jeg glad.  

”Hej HP, du kan tro jeg har haft det fedt. Jeg har haft de fedeste dage i mit liv”, siger 

hun. 

”Tillykke med det”. 

”Nå, er vi lidt småsure i dag?”. 

”Det har bare været nogle knap så fede dage for mig”, svarer jeg. 

”Det må jeg høre om når vi ses. Ved du hvor jeg er?”.  

”Jeg har ingen idé”. 

”Jeg er i Berlin, ved du hvorfor?”, hun driller mig lidt.  

”Nej, det ved jeg sørme ikke. Hvorfor er du det?”.  

”Jeg er i Berlin på bryllupsrejse sammen med Alfred”. 

”Hvordan fanden gik det til?”. 

”Vi lejede en bil i LA, kørte til Vegas og blev gift”.  

”Jamen du kender ham jo slet ikke”. 

”Sig mig har du et problem med lidt spontanitet?”. 

”Nej, nej. Men det er bare en meget pludselig spontanitet”. 
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”Jeg kommer sgu nok ikke til at kende Alfred bedre, hvis jeg ikke gifter mig med 

ham – tror du?”.  

Jeg mærker en lille klump i halsen.  

”Tillykke – jeg synes det er superfedt for dig …jer begge to. Jeg kan skidegodt lide 

Alfred”, siger jeg.  

”Det kan jeg også”. 

”Hvordan gik det til?”, spørger jeg.  

”Vi var ude at spise søndag aften og så siger Alfred; ”Hvad med at køre til Vegas i 

morgen og blive gift?”. Og jeg aner ikke hvad jeg skal sige. Andet end ja – og så 

gjorde vi det”.  

”Bare sådan?”.  

”Bare sådan”, svarer hun med et lille grin.  

”Har du talt med Alfred?”, spørger jeg.  

”Selvfølgelig, vi har jo været sammen i flere dage nu”, svarer Møller.  

”Nej, sgu da om du ikke er ansat på Politiken?”. 

”Nej, det er vi ikke lige kommet til”, svarer Møller. ”Hvad har du lavet?”, spørger 

hun. 

”Forskelligt”, svarer jeg.  

”Den får jeg når jeg er hjemme igen. Jeg må smutte. Hav det nu godt, HP. Jeg 

savner dig”, Møller lægger på før jeg når at sige at jeg også savner hende.  
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16. kapitel - fredag morgen 

”Hvordan fanden er det du ser ud”, tænker de, men de siger ikke noget.  

”Godt du er tilbage, hvor er det rart at se dig. Vi var helt bekymrede for dig”, Birgitte 

og Mogens har omringet mig i køkkenet.  

Jeg ved hvad der har bekymret dem – jeg har været ude af hulen og har set lyset. 

Det at jeg er tilbage, tager de som et beroligende tegn på, at der ikke er noget ude i 

lyset, som de går glip af. Balancen er genoprettet.  

”Beatrice er stadig sygemeldt”, hvisker Birgitte, ”Hun er vist blevet indlagt med et 

nervesammenbrud. Mogens vil gerne fyre hende, men det kan han først når hun 

bliver raskmeldt”. Birgitte nikker indforstået.  

”Kommer du ikke ind på mit kontor”, råber Mogens jovialt gennem kontoret.  

”Jeg er på vej”, siger jeg, skænker en kop kaffe, tager en slurk, mærker smerten i 

såret efter min fortand, heldigvis bliver smerten overdøvet af den bitre smag, så jeg  

smider resten i vasken.  

 

Døren lukker sig bag mig, som så mange gange før. Mogens sætter sig med en 

tung udånding i sin hårdt prøvede sorte læderstol. Jeg sætter mig overfor ham.  

”Jeg har en rigtig fed opgave til dig”, siger Mogens og smiler med sine nikotinbrune 

fortænder.  

Han smider en grøn sagsmappe foran mig. Der står ”Rune P. Holm” på forsiden, 

skrevet med en sort tusch.  

”Det er ham lokalpolitikeren”. 

Mogens nikker. ”Han vil i folketinget og vi skal hjælpe ham. Der er folketingsvalg 

senest i efteråret næste år og inden da skal vi have kørt ham i stilling”.  

 

Normalt ville Mogens tage sådan en sag selv, men som en velkommen-hjem gave 

får jeg denne her. Her er virkelig mulighed for at gøre en forskel. At få valgt en 

politiker. Ovenikøbet en jeg sympatiserer med. Vi har lidt over et år. Det vil kræve 

alt jeg kan og måske lidt til.  

 

”Det er jo en drømmeopgave”, siger jeg og løfter den tunge mappe.  

”Jeg ved det”, siger Mogens stolt.  
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”Er der et godt budget?”. 

”Der er et stort og solidt budget. Til reklamer og valgturné og selvfølgelig til at 

smøre pressen. Partiet støtter hundrede procent op om ham. Han skal være deres 

nye spidskandidat”, Mogens løfter øjenbrynene og blinker et par gange. 

Et år på fronten sammen med de tungeste indenfor reklame og markedsføring.  

”Du skal have tusind tak for den opgave, Mogens”. 

”Det er så lidt”, siger Mogens, med slet skjult stolthed.  

”Men jeg kan ikke tage den”.  

”Nå?”. 

”Jeg er kommet for at sige op”, jeg smider den hvide A5 kuvert med min opsigelse 

foran Mogens, mens jeg kæmper med en stærk fornemmelse af at begå den 

dummeste handling i hele mit liv.  

”Jamen HP, det er jo en kanon opgave”, siger Mogens næsten tiggende.  

Det chokerer mig at han reagerer med noget der minder om menneskelighed.  

”Jeg ved det”, jeg har lyst til at undskylde overfor Mogens. 

”Nå, men så finder vi da bare en anden, der gider at gøre jobbet”, siger Mogens 

fornærmet.  

”Og jeg er sikker på du finder en der er rigtig god til det”, siger jeg. ”Du skal vide jeg 

er meget glad for mine år her – de har lært mig meget”, fortsætter jeg.  

”Går du freelance eller hvad?”, siger Mogens.  

”Jeg aner ikke hvad jeg gør”, siger jeg.  

Mogens ryster vantro på sit store hoved.  

”Held og lykke med firmaet Mogens”, siger jeg og rækker hånden frem.  

Mogens stirrer på min hånd, og beslutter sig så for at være menneske lidt endnu.  

”Held og lykke HP”, siger han og ryster min hånd.  

”Vi ses”, råber han efter mig da jeg går ud af døren. 

 

Helen står ved elevatoren og venter.  

”Jeg hørte du var her. Hvordan er det dog du ser ud?”, spørger hun chokeret.  

”Tjah, det er ikke for kønt vel?”. 

”Er du sygemeldt?”.  

”Jeg har sgu lige sagt op”, siger jeg. 
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Vi står stille og venter på elevatoren.  

”Må jeg godt ringe til dig, hvis jeg får lyst til at snakke?”. 

”Ja”, siger jeg.  

Eleveatoren klinger og døren åbner.  

”Jeg håber også at jeg må ringe”, siger jeg.  

Hun nikker. ”Det håber jeg virkelig at du gør”. 

 

Jeg går ud af elevatoren og ud på gaden, hvor jeg ser menneskene stå sirligt i kø i 

butikker, stå ved busstoppesteder og vente eller haste hjemad på cykel med en 

smøg i munden. Det moderne menneske! For hvem det er blevet vigtigt ikke at blive 

overrasket eller udfordret.  

 

I mit forsøg på at tæmme livet mistede jeg det mellem fingrene og blev en zombie. 

Jeg savner at mærke suset fra livet. Blæsten i håret og eventyret når de store 

følelser får tag i mig. At blive rusket godt igennem af en stor sorg eller kærlighed så 

jeg kan mærke at jeg lever. Om jeg lige har begået en fejl eller ej så har jeg da i det 

mindste gjort noget andet end jeg gjorde i går.
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17. kapitel - fredag eftermiddag 

Louise og jeg tager bussen ud til min fars kolonihavehus. Han sidder på verandaen 

i solen og kigger mod grusstien, der fører op til hans hus. Da han ser os, rejser han 

sig og vinker begejstret.  

”Der er I”, råber han og går straks ind i huset og henter den blå kande med kaffe.  

Vi sidder på tre gamle havestole, der knirker når man sætter sig. De er repareret 

med blå tørresnor, men virker solide.  

”Så længe det knager, så knækker det ikke”, siger min far og lægger en hånd på 

Louises knæ, der lægger sin hånd ovenpå hans. Jeg kan se han kniber en lille tåre, 

som han tørrer væk med bagsiden af sin barkede hånd. 

Vi drikker kaffe og spiser vanillekranse i stilhed, mens vi lytter til de fjerne klokker 

fra en kirke, der spiller en forårsmelodi. Tyrkerduerne istemmer med sine tørre 

kukken og birketræet suser let i vinden.  

 

Mens vi spiser tænker jeg på hvad der skal blive af os. Møller og Alfred. Anette, 

Helen, min mor og far, Beatrice og selvfølgelig Louise og mig. Jeg ved det ikke, 

men for første gang i mit liv føles det helt fint ikke at vide det. For jeg har en 

snigende fornemmelse af, at ligegyldigt hvad der sker, så har vi altid chancen for at 

få det bedste ud af det.  

 

Jeg tager Louises hånd og holder fast da vi går hjem. Vi går forbi en legeplads fyldt 

med børn. Lige bagefter passerer vi indgangen til en kirkegård. Jeg trækker Louise 

med ind. Sparekassedirektør Fl. Henborg, Skomager Hans Jensen, Redaktør P. 

Schou. Selv i døden tager vi begær og status med. Men der tæller kun det liv vi 

levede. Ikke det vi begærede.  

 

I baggrunden er lyden af de legende børn, der hviner af glæde på gyngen, ivrige 

efter at føle suset fra livet. Midt mellem alle monumenterne finder vi kirkegårdens 

mindste gravsten med inskriptionen ”Far”. Her står mindet om tilstedeværelse, 

tryghed og kærlighed udtrykt i et simpelt men udtryksfuldt ord. Og i det øjeblik ved 

jeg, at det er sådan en efterskrift jeg håber, at gøre mig fortjent til når min tid løber 

ud.  


