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Hun betalte chaufføren og forklarede,

hvordan han nemmest kom tilbage til

Femvejen. Hun var godt klar over, at det

ikke var nødvendigt, men hun ville gerne

virke venlig og for den sags skyld også

lidt enfoldig. Han sagde bare Okay, sløv

i blikket. Så steg de ud i tusmørket, men

de blev stående på fortovet. Man kan

ikke være for forsigtig, tænkte hun. De

blev stående, til taxaen svingede om det

næste hjørne. Så tog hun sin ledsager i

hånden og gik to husnumre længere

frem og standsede ved den sorte

smedejernslåge. Der var lys i vinduerne

i hans store hus. Det lå tilbagetrukket

bag rhododendronbuskene og virkede en

smule afvisende, men lampen over den
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sortlakerede hoveddør var dog tændt.

Hun åbnede lågen og gik ind, stadig med

sin ledsager i hånden. De gik ikke op til

hoveddøren, men fulgte flisegangen

langs garagen om bag huset til den lille

tilbygning, hvor hans husholderske

havde sin lejlighed. Hun nåede ikke at

ringe på, før der blev åbnet. De blev

straks lukket ind, og hun tænkte, som

hun før havde gjort det, at der bag

husholderskens gråmelerede ydre gemte

sig en mærkelig evne til at iagttage og

forstå uden at stille spørgsmål. De havde

talt sammen i telefonen om det, der

videre skulle ske, men nu spurgte hun

for en sikkerheds skyld, om hun stadig

var indstillet på det.
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- Naturligvis, sagde hun.

- Du har ikke fortrudt?

- Nej, det manglede bare.

- Og du har ingenting sagt til ham?

- Nej, sagde hun. Hendes venlige smil

tog brodden af den svagt overbærende

tone. 

De gik ind i stuen, hvor ledsageren

blev anbragt i sofaen. 

- Hvordan er hans humør? spurgte

hun.

- Lidt blandet, sagde husholdersken.

Naturligt nok, når man tænker på

anledningen. Hvordan er dit, Birthe?

Ja, hvad følte hun? Hun var spændt,

selvfølgelig. Det hun havde påtaget sig

var voldsomt og mere tyngende, end
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hun havde troet det ville være. Men hun

var fuld af trods og aggression, og det

var godt nok. Nu, hvor hun var på

stedet, kom der noget mere til, gamle

følelser selvfølgelig fra dengang, og det

kunne vel ikke være anderledes. Men

hvad skulle hun sige? Mit humør? Hun

trak på skuldrene.

- Altså også lidt blandet? sagde den

gråmelerede med et skævt smil.

- Sådan er det nok.

- Du må hellere gå ind til ham.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige

dig tak, sagde Birthe.

- Det skal du ikke.

Så vendte Birthe sig til sin ledsager og

klappede hende på skulderen. 
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- I’ll be back, sagde hun og forsvandt

ind i huset.

Hun fandt ham i den store stue. Han

stod ved sit elskede flygel og var ved at

knappe smokingskjorten. Det så ud, som

om det voldte ham vanskeligheder. Han

så overrasket på hende. Hun kunne ikke

lade være med at smile, som han stod

der og kæmpede med de genstridige

knapper. 

- Det må du undskylde, sagde hun, din

husalf sagde, jeg kunne gå lige ind.

- Min husalf?

Hans blik var misbilligende, det var

ikke til at tage fejl af.

- Hun hedder fru Madsen, sagde han.

Tonen bekræftede, at han ikke var
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begejstret for at blive forstyrret. 

- Det ved jeg godt, sagde hun uden at

lade sig anfægte, hun er et sødt

menneske.

- Javist.

Han så på hende. Hun kunne ikke

rigtig greje, om hans irritation skyldtes

ordet husalf, eller om han var knotten

over, at hun var kommet, oven i købet

uanmeldt. Hun hældede mest til det

sidste. Hun vidste godt, at tidspunktet

var ubelejligt.

- Hvad vil du? spurgte han.

Hun valgte at ignorere hans irritation.

- Jeg kan se, du har besvær med

knapperne, sagde hun og smilede. Skal

jeg hjælpe dig?
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Han stod et øjeblik og så hende i

øjnene. Så faldt han lidt sammen og suk-

kede.

- Det må du godt.

Hun gik i gang med knapperne. Det

var de tre sidste øverst under den

hængende hagehud og gammelmands-

rynkerne på halsen.

- Et sødt menneske, sagde hun, men

kun fru Madsen?

- Hvad mener du? sagde han med

nakken lagt tilbage.

- Enkefru Madsen, sagde hun med tryk

på enke. Trænger du aldrig til nogen i

sengen?

- Du kan godt spare dig, jeg er 75.

- Skulle det være en forhindring?




