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                                                          1.                                   

 

Han havde en gang haft et navn, men det var længe siden. Den ene lyd var gledet ud 

og blevet erstattet med en anden. Det gjorde ham ikke noget, faktisk tænkte han ikke 

på det længere. Han måtte se at komme til Banda i dag. Vinden var god. Han skulle 

have repareret to af træ-tejnerne og købt noget ny line. De solbrændte hænder trak 

tejnerne ind. En efter en løftede han dem kantet op i båden. De var tunge og glatte. 

Han baksede med dem, mens skummet fra bølgerne piskede om ham. Han lagde ikke 

mærke til, at han blev våd, så koncentreret var han. Desuden var han vant til det. Han 

satte den tejne han lige havde trukket op på dørken og rakte ud efter en tom. Åbnede 

den med hummeren i, tog fat om dens klør, trak den forsigtigt ud og placerede den i 

den tomme tejne, som han satte fra sig ude i stævnen til de andre tejner med 

friskfangede hummere i. Han gik tilbage til rælingen, hvor han stod før, og halede 

endnu en ind. Solen stod allerede højt på himmelen. Han havde været ude siden 

solopgang. Lommelygtens batterier var ved at være brugt op, lyset havde været sløvt 

da han gik fra sin hytte ned til stranden hvor hans båd lå. Han måtte huske at købe 

batterier når han kom til Banda.  

 

”SATANS!” Han bandede højt. Nu var det den fjerde tejne ud af de otte der var på en 

line, som havde en stor flot hummer i, men det var en hun med æg klæbet til sig 

under hele maven og på halefødderne. Han smed hummeren ud igen. Det kunne ikke 

blive ved på den her måde. Han var bagud i dag. Det var ikke mange hummere han 

havde fået og der var kun en line tilbage, som han ikke havde tømt. Han så kort over 

på tejnerne med de fangede hummere og talte dem. Elleve. Han havde lovet hotellet 

femogtyve. Han rystede på hovedet. Det var ikke nogen god dag i dag. 
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Ayo sad uden for sin hytte, da han kom. Hun syede på noget hvidt stof, måske et 

tæppe. Hvad forstand havde han på, hvad det var? Ingen. Men hun syede, det kunne 

han da se. Han smed et par brune læderstøvler ned foran hendes bare brune tæer. 

Støvet hvirvlede lidt op da de ramte den hårde røde jord. Hun så på støvlerne og tog 

dem op i sine hænder. Sytøjet havde hun lagt i skødet. Ayo så grundigt på støvlerne. 

Hun vendte og drejede dem. Tråden de var syet med var mørnet flere steder. De gabte 

i tåen. Hun nikkede og så på ham. 

”Fredag?” spurgte hun så. 

”Fredag,” han nikkede, slog ud med den ene hånd og gik med en ordløs hilsen. 

 

På cafeen, der lå ned til havnen, fik han sig en kop kaffe og nogle kogte gule bønner i 

en lille skål. Der var ikke andre gæster. Han strøg en hånd gennem det halvlange, 

krøllede gråsprængte hår. Iagttog en Dhow der stævnede ud med beskidte hvide sejl. 

Den gled op og ned henover det Indiske Ocean. Han smilede for sig selv og priste sig 

lykkelig for sin båd med den lille motor. Benzinen var blevet dyr efterhånden, men 

han foretrak så langt en motor frem for sejl. Selv om han ikke sejlede for sejl skulle 

vinden alligevel være god og havet skulle ikke vise for meget tænder, når han for 

eksempel skulle helt til Banda. Fiske gjorde han hver dag, når vejr og vind tillod det. 

Han måtte på havet. Både fordi han skulle tjene penge og fordi han ikke bare kunne 

lade hummerne stå i tejnerne, men også fordi, ja, han havde egentlig ikke ord for det, 

men han måtte bare på havet. Hver dag. Alle ugens syv dage. Det måtte han. Kaffen 

var drukket. Bønnerne spist. Han rejste sig, smed et par mønter på bordet og gik ned 

på havnen, hvor båden lå til kajs ovre mellem nogle Dhower. Han burde gå op og tale 

med det store hotel, de havde udtryk ønske om, at købe hummere fra ham også, men 

når han nu ikke havde nogen, kun til hotellet på Lomo, hvorfor skulle han så gå 

derop? 

 

Han spyttede noget tobakssmulder på jorden og skrævede over noget garn der lå på 

molen. Stod ved kanten, der var langt ned til båden. Rettede på sin slidte mørkeblå t-

shirt, som tog han tilløb. Så sprang han, og var lige ved at få overbalance, da han 

ramte dørken. Han fik fat i rælingen. Stod lidt og så på byen, der egentlig lå så smukt 

og højt, faktisk knejsende. Som en stolt by. Han rullede fortøjningen sammen i et 

sirligt vred og lagde det på dørken ind mod det lille styrhus, som han var så stolt af. 

Han gik derind. Tog sin sorte kasket på og sejlede tilbage mod Lomo. 
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                                                               2. 

 

Drengens far stod endnu en gang med drengen i hånden, da han kom sejlende ind, 

slukkede for motoren og skubbede båden op på stranden. Han så på drengen med sit 

blå blik. Den lille sorte, beskidte møgunge med de kuglerunde øjne. Snart græd han. 

Snart lo han. Han var ikke til at blive klog på, det var han ikke. Drengen pegede på 

båden, så så han på ham med store bedende øjne. Han rystede på hovedet og gik forbi 

manden og drengen med to proppede tejner i hænderne.  

”Mzungu Mzee..!” råbte manden efter ham. ”Mzungu Mzee..!”  

Drengen stak i et skuffet hyl, så snart han så ham gå. 

 

Hotellet lå kridhvidt med sine lave bygninger ned til det grønne hav. Han gik bagom 

til køkkenet og afleverede sin fangst til køkkendrengen, der tømte hummerne ud i 

store farvestrålende plastic kasser. De blev talt. Der var seksten. 

”Men Mzee..?” køkkendrengen så spørgende på ham. 

Han trak på skuldrene. Køkkendrengen talte efter. Der var stadig kun seksten. Han 

forsvandt, men kom hurtigt tilbage med et bundt pengesedler, som han gav til ham. 

De nikkede til hinanden. 

”I morgen, hvor mange skal du bruge?” 

”Øjeblik…” Køkkendrengen forsvandt igen. 

”25…” sagde han da han kom tilbage efter at have talt med kokken. 
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”25… Nu må vi se… Kwaheri.” 

”Kwaheri, Mzee…” 

 

Da han vågnede af eftermiddagssøvnen var han forvirret. Drømmen havde været så 

virkelig. Han smilede for sig selv, da han gik ud til bålet, rodede op i morgenens 

gløder og kom et par håndfulde bark på til at få gang i ilden igen. Mens han sad og 

ventede på, at vandet til kaffen skulle koge, lappede han hullerne i sin bedste tejne. 

Den kunne snart ikke mere. Han sukkede. Det var en af de første tejner han havde 

lavet da han kom til Lomo. Vandet og kaffen boblede i den gamle gryde. Han rejste 

sig, hældte forsigtigt den sorte væske i et lysegrønt metalkrus og satte gryden med det 

sidste på jorden. Rodede rundt i det lille bålsted, lagde et par stykker træ på, der 

skulle være gløder til aftensmaden. Han fortsatte med at lappe tejnen og rystede lidt 

på hovedet. Drak af kaffen. Drømmen blev ved med at spøge. 

 

Mørket var altomsluttende. Han sad ved de sidste gløder, på en lille afskallet blå stol, 

med flagermuslygten tændt. Brevene. Han holdt dem i hånden. Bladrede lidt rundt i 

konvolutterne. Så på de gamle frimærker og stempler. Åbnede ingen af dem. Rejste 

sig lidt efter og gik ind i hytten, hvor der stod to tændte flagermuslygter og flakkede 

deres lys udover den lille bolig. Han lagde brevene ovenpå en lille sammenflikket 

reol af tarveligt træ, så flygtigt på sengen, som Ndidi redte hver morgen. Redte og 

redte. Hun rettede på tæppet, lagde det lige på det smalle leje, og glattede det ud med 

travle, effektive hænder. Det var det hun gjorde. Bagefter tog hun den lille 

hjemmelavede kost af sammensurrede grene og fejede hytten. Skaftet var ikke langt, 

så hun måtte helt ned på knæ. Det røde støv fejede hun lige ud foran døren, der ikke 

var nogen dør, men et spraglet klæde, der nåede helt ned til den hårdt stampede jord. 

Der lå altid en lille bunke støv, som han trådte i og snart slæbte ind i hytten igen. 

Sådan blev det ved hver dag. Og det var han ganske tilfreds med. 

  

 

 

 

 




