
Flugten til Assens



Prolog 
Du sagde, “Jeg vil rejse til et andet land, jeg vil rejse til et 
andet hav.
Der må findes en anden by, én der er bedre end denne.
Hver eneste af mine anstrengelser er dødsdømt af skæbnen,
mit hjerte ligger begravet som et lig.
Hvor længe kan sindet forblive intakt i denne opløsning.
Hvor jeg end ser hen, hvorhen jeg end stirrer,
Ser jeg kun de tilsværtede ruiner af mit liv
Her hvor jeg har tilbragt så mange år, og har ruineret 
og ødelagt mig selv”.

Du vil aldrig finde nye steder, du vil aldrig finde et nyt hav.
Byen vil følge efter dig. Du vil stadig vandre rundt i de 
samme gader, du vil strejfe rundt i de samme kvarterer.
I de selvsamme huse vil du blive gammel og grå.

Du vil altid komme til den samme by. Lad være med at håbe 
på andet.

For dig er der ikke at andet skib, ingen vej.
Ligesom du har ødelagt dit liv her, i dette lille hjørne 
af verden, så har du nu ødelagt dit liv i hele den vide verden.

(K. Kaváfis)



Jørgen Andersen, en høj, skrutrygget mand på fyrre år, kiggede sig
stjålent og forknyt til begge sider ved busstoppestedet i en hurtig
panorering. Han havde en lille, jomfrunalsk mund, der mimrede
let, og urolige, flakkende øjne under nedtrukne bryn. – Du har
arvet din fars vanvittige øjne, hvæsede hans mor af ham, når han
som barn var “umulig”. Selv kunne han dårligt huske hvordan
hans far så ud. Jørgen Andersen lignede en evigt forfulgt person,
og samtidig én, som konstant måtte sige undskyld over for alle,
fordi han overhovedet eksisterede.

Ved siden af stoppestedet ragede en grønthandlers kasser langt ud
på fortovet. En ung, fed, tilsløret arabisk kvinde stod og følte med
lange slanke fingre på dagens tilbud, frække agurker. Jørgen kom
til at se hende ind i øjnene, mens hun følte på en agurk. Hendes
mund kunne han ikke se for sløret. Han havde aldrig før set en
muslimsk tilsløret kvinde i øjnene. Hun havde bløde, mørke øjne
og han fornemmede tydeligt, at hun smilede drillende til ham med
øjnene, mens hun følte underligt prøvende på den store agurk. 
Jørgen slog blikket ned. 

Han krympede sig i angst, da en hårdtpumpet sidegadebums
pludselig væltede ud af døren fra værtshuset bag stoppestedet med
en dunst af gamle ølsjatter og gammel, koncentreret tobaksrøg
bølgende efter sig i en pludseligt opstået værtshusbrise. 

Manden råbte truende tilbage i retning af døren: – Jeg nakker 
jer, hele bundtet!  Han havde netop afsluttet sin afskedssalut til
værtshuset, da han var ved at blive torpederet af en ung araber på
mountainbike, som kom hjulende af sted inde på fortovet. 
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