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Lyden af børnestemmer rungede i mine ører. Jeg lod blikket glide
ud ad vinduet til et sted langt væk. I tankerne så jeg en flok børn
løbe rundt på en strand, mens solen forsvandt bag tynde skyer.
Det var en af de dage, hvor lyset var helt særligt og gjorde him-
melen magisk. Varmen lå over stedet som en tyk trøje. Solen
bagte ikke længere, men man mærkede den tydeligt. Der var en
helt speciel ro på stranden. Som om alt stod stille lige nu lige her.
Kom nu, lød en høj drengestemme et sted i mine indre tanker. En
tynd pige med langt leverpostejsfarvet hår, blå øjne og en mund
som et lille hjerte stoppede og så hen på drengen.

”Hvorfor stopper du, Susse? Vi skulle jo se, hvem der kom
først.”

”Jo, men se dog det smukke skib på havet.” Hun så ud over ha-
vet og smilede.

”Hvilket skib, Susse?” Han skyggede for øjnene og stirrede, så
rystede han på hovedet. ”Kom, Susse, hvem kommer først?! Vi
tæller til ti, og så spurter vi.”

”Men hvorfor vil du ikke se skibet, Marcus?”
”Fordi jeg ikke gider en ny leg. Vi havde aftalt at løbe, og så

kan du ikke bare lave det om.”
”Er skibet en leg da?” Hun så undrende på Marcus.
”Når der ikke er et skib, må det jo være en dum leg.” Han hop-

pede lidt rundt i sandet, før han stillede sig klar. Hans stemme
begyndte at tælle til ti med stålsatte ord.

Pigen så ud over havet med stor undren. Var det virkelig kun
hende, der så det smukke skib? Hun sukkede og ønskede, at Mar-
cus også kunne se det, hun så. Med et stik i hjertet fulgte hun efter
den nu løbende Marcus.
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Jeg lod blikket glide ned til blokken på bordet. Det var ikke gamle
minder fra en fjern barndom, der skulle skrives ned, men tanker
fra de seneste dage. At få tankerne ned på papir havde altid hjulpet
mig til at forstå hjernens spind.

Jeg så rundt i lejligheden, før jeg puttede nøglen i tasken. Jeg
havde boet her de sidste otte år. I grunden var den nok for dyr for
mig nu, men jeg elskede den. Da vi købte den, var området helt
nyt. Nu var Amagerstrand blevet levende, og stedet var stadig un-
der udbygning. Hvis jeg solgte en dag, ville jeg tjene pænt på den.
Den var min pension eller en del af den. Hvis jeg kunne blive her
så længe som muligt, ville det være dejligt. Fra vinduet kunne
man se stranden og havet. Ikke i fuld skærm, men et hjørne af en
verden. Jeg elskede stranden og havet, men nogle dage hadede jeg
det også.

Jeg trak gardinerne for, før jeg låste mig ud. Det var mit hjem,
og ingen skulle have deres blik i min hule, når jeg var væk. Min
bil holdt lige neden for køkkenvinduet. Den var rød, og når lyset
skinnede i lakken, var den som den smukkeste solnedgang. Ofte
stod jeg i vinduet og nød synet af den.
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Der var mange i Bilka denne eftermiddag, og flere kasser var i
gang. Jeg spejdede ned langs gangen. Der var stadig tre før mig i
køen. Mit blik søgte konstant ud i selve butikken. Hvor blev han
af? Det kunne vel ikke tage så lang tid at finde kokosmælken. Nu
var der kun to før mig, og jeg begyndte at blive irriteret. Om lidt
ville jeg være låst inde bag stålrør på begge sider. Så kunne jeg
ikke forlade køen. Hvis han kom for sent, og jeg trak mig tilbage,
skulle vi stå i kø igen. Hvorfor kom han ikke? Jeg overvejede, om
jeg skulle tilbyde dem bag mig pladsen, så jeg vandt tid, men
hvordan skulle vi bytte, når pladsen var så trang, at man ikke
kunne rokere? Mine øjne var klistrede til gangen, hvor han nok
snart ville dukke op. Jeg trak vejret dybt ned i maven, det flimrede
for mine øjne. Så, nu var det min tur ved båndet. Jeg var stresset
og måtte selv putte det i de købte poser. Åh, tænk, hvis han var
faldet om. Hjertet bankede uroligt, og mit blik søgte stadig ned
langs gangen. Nu var der betalt, og jeg gik lidt væk. En udefiner-
bar angst greb mig, og sveden haglede frem under tøjet. Lige nu
trængte jeg kun til at se ham igen. Mærke hans stærke arme om-
kring mig. Pyt med den manglende vare, bare han kom tilbage.
Angsten lå over mig på samme måde, som da vi var små. Marcus
og jeg legede ofte gemmeleg i skoven. Til tider var Marcus helt
væk. Jeg gik søgende rundt mellem de store træer, råbte, han
skulle give lyd. Men stilheden var øredøvende, og for hvert skridt
voksede min uro. Til sidst gik jeg grædende rundt eller satte mig
et sted og begravede mit ansigt bag hænderne. Slutningen var ikke
ens hver gang, for måske blev mine forældre urolige og søgte ef-
ter mig, eller Marcus kom tilbage og sagde med et lille smil, at
jeg var fjollet, fordi jeg havde gemt mig for ham. Jeg troede jo,
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du var gået hjem, din fjollepige. Aldrig kom det på tale, at det var
hans skyld. Marcus gjorde mig ofte forvirret. Både ham og de
stærke følelser jeg havde for hans person.

Hvor længe jeg ventede spejdende ned langs de mange kasser,
huskede jeg ikke senere. Til de lukkede varehuset eller meget før?
Jeg kom først til mig selv, da regnen med stor kraft trommede
mod bilens tag. Bilens indre var kvælende, og jeg åbnede fam-
lende døren. Havets bølger slog mod land, skar gennem regnens
lyde. Jeg trak vejret dybt og mærkede en total udmattelse. Jeg var
endvidere sulten, og min mund var tør som sandkage. Jeg smæk-
kede døren og gik ned mod havet. Mørket lå over stranden, men i
mine tanker var det en lys sommerdag.

”Jeg vandt!” råbte jeg og hoppede vildt rundt. De fleste gange
vandt Marcus. Jeg var jublende stolt af mig selv. Det var noget
helt særligt, når man vandt over Marcus. Jeg vendte mig og så på
ham. Et usynligt smil på hans læber, en trækning i hans ansigt og
blikket fik skuffelsen op i mig. Han havde ladet mig vinde. Jeg så
trodsigt på ham.

”Hvorfor gjorde du det, Marcus? Det er jo ikke sjovt, når jeg
ikke vinder rigtigt.”

”Men du vandt jo, Susse.” Han så uskyldigt på mig, men blikket
gemte en fryd over, at jeg havde lugtet lunten.

Jeg mærkede gråden i halsen og så væk.
”Så, Susse, tag det cool, du ved jo godt, ingen kan vinde over

mig. Vi leger det bare, Susse. Jeg gider jo heller ikke, at jeg ingen
konkurrence har.”

”Jeg gider ikke løbe om kap med dig mere.” Jeg ville gå tilbage
til huset. Men han greb mig i armen.

”Stop, Susse, du kan jo ikke undvære mig. Hvem skulle hjælpe
dig mod de andre børn? Hvem skulle du lege med? Ingen andre



	

gider jo. Har jeg ikke ret?” Han så udfordrende på mig. Og tanken
om, at han ikke var min ven mere, fik tårerne frem. Jeg så på hans
smukke ansigt. De lyse krøller der stod om ansigtet, hans øjne der
var både grønne og brune. De var så smukke, og ingen i hele ver-
den havde nogen magen til. Jeg elskede at se på dem. Se hans blik
der sagde, vi to skal altid være sammen. Jeg greb hans hånd og
sagde hviskende, ”undskyld, Marcus.”

Blæsten fik mig til at vakle, havet brølede og rakte ud efter mig,
så jeg fik kvalme. Angsten sad i alle celler, og jeg stod fastlåst og
stirrede ud i det tætte mørke. Rolig … rolig, kun tanker messede
jeg for mig selv. Med ét gled månen frem og stirrede ned på mig.
Kom så, Susse, nu har du chancen for at stikke af. Mine ben føltes
som stive istapper, men det lykkedes mig at komme tilbage til
bilen. Varmen var væk, og jeg skuttede mig af kulde og udmat-
telse. Jeg fik startet, og hurtigere end forsvarligt fandt jeg min
parkeringsbås foran huset. Skulle jeg kigge op på mine vinduer?
Hvad nu hvis? Igen kom angsten buldrende. Ingen steder at søge
hi. Hvis min lejlighed ikke længere var mit helle, var der intet sted
på denne jord, der gjorde mig tryg. Så kunne jeg ligeså godt lade
mig opsluge af havet.

Jeg rystede voldsomt på hovedet og slap mit krampagtige tag i
rattet. Mine hænder rystede, da jeg satte nøglen i døren og gik ind.
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Jeg nød i fulde drag mine fridage. Når nogen af de andre, fra de
to mødregrupper jeg havde været i, klagede over, at de gik i stå
og kedede sig, forstod jeg det ikke. Mine dage hjemme først med
Marta og derefter Mari var den bedste tid i mit liv. Min mor sagde,
da jeg var lille og passede mine dukker, at jeg var den fødte mor.
Fra jeg var et år gammel, slæbte jeg rundt på mine dukker dagen
lang, puttede dem i den lille røde dukkevogn, gav dem min mad,
når mor ikke holdt øje. Så efter en dag med friske blåbær, var
dukken med det lange hår blå i hovedet for altid. Jeg havde de
fleste af dukkerne endnu.

Jeg parkerede bilen og var hurtigt oppe i vores lejlighed. Vi
havde for tiden lidt snak omkring vores bolig. Jeg ville gerne have
et hus med have, men min kære mand ville ikke knokle med de
dele. Her i lejligheden var alt enkelt og nemt. Vi boede tæt på
stranden og kunne hurtigt komme dertil på de dage, hvor vejret
var til udendørs ting. Jeg huskede min barndom med hus og hyg-
gelig lille have. Vores aftener i haven med grill, leg i haven og
den hytte, en onkel havde bygget i et stort træ. Alle de goder ville
jeg ønske, mine piger også kunne nyde. Vores hjem lå godt, og
jeg ville gerne blive i området. Min barndoms by lå kun 15 mi-
nutter derfra i bil, men den lille by var mere isoleret fra Køben-
havn. Herfra gik metro og bus, i min gamle by var det kun busser.
Lige nu betød det dog intet, for vi havde to biler og brugte yderst
sjældent offentligt transport.

Jeg fik hurtigt ryddet lidt op og sat en vask over. Alt det, jeg
nåede i dag, skulle jeg ikke på min fridag i morgen. Så var tiden
tildelt mine piger. Da hjemmet var i orden, fór jeg over i vores
indkøbscenter. Mange gange købte jeg vores madvarer over
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nettet, men på en måde fik jeg bedre inspiration til retter, når jeg
selv stod over for tingene. Pigerne elskede børneretter såsom pa-
sta, pizza, lasagne og boller i karry, men jeg var god til madlav-
ning og ville gå i stå, hvis jeg skulle lave det samme hele tiden.
Jeg fik købt ind til de næste dage, og med tungere poser end be-
regnet gik jeg tilbage til vores rede. Jeg gjorde klar til hygge med
pigerne, når vi kom hjem. Æbler i både, bananstykker og en da-
gens snegl fra bageren. Vi fik ikke sukker hver dag, men en gang
imellem var det tilladt. I dag var mange børneforældre så frelste,
men i min verden var intet hvidt eller sort.

Inden jeg gik, åbnede jeg hurtigt min mail. Jeg var gået ned på
deltid, da Marta blev født, og det var så dejlig, at jeg stadig havde
færre timer end de andre på kontoret. Det eneste, jeg så måtte, var
at tjekke min post et par gange herhjemme. Ærgerligt nok var der
en mail, jeg var tvunget til at besvare nu. Jeg skævede til uret og
sukkede. Hvis pigerne først kom ud på legepladsen, var de svæ-
rere at få hurtigt med hjem.

Maris klapvogn stod uden for vuggestuen. Denne morgen havde
far afleveret, og nu stod den klar til mig. Jeg var 20 minutter for-
sinket, da jeg hastede mod pigerne. Jeg hadede at være for sent på
den. Til aftaler, på mit job og forskellige opgaver. Hellere knokle
hele natten, bare alt var klar til tiden. Sådan havde jeg altid været.
Marcus havde ofte grinet af min stræben. ”Vi når det jo alligevel,
Susse,” sagde han roligt. I de øjeblikke irriterede han mig vildt;
når jeg var det oppiskede hav, var han den spejlblanke sø. Vi var
faktisk meget forskellige som mennesker, og alligevel var vi som
ét.

Når jeg hentede Mari først, stillede jeg altid klapvognen, der
stod under et halvtag, frem. Det var nemmere lige at sætte hende
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ned i den. Jeg stod lidt og kiggede rundt mellem de forskellige
vogne. Hvor var vores? Havde han nu glemt at sætte den af igen?
Ih, hvor var det stressende. Det var ikke første gang, han glemte
det. Sidst havde jeg været ret vred på ham, men som altid var han
overlegen og bedyrede, at det da var en større forbrydelse, hvis
han havde glemt en af pigerne i bilen. Det gør man da ikke, havde
jeg vantro sagt. Men han googlede, og det viste sig, at der i USA
hver uge bliver glemt børn i biler. Mellem 1998 og 2015 omkom
661 børn. Og det værste var at forstille sig dem dø i den varme
bil. Lang tid efter havde jeg det dårligt ved tanken om de stakkels
børn. Jeg forstod ikke, hvordan man kunne glemme sit barn. Det
ville jeg aldrig kunne. Faktisk påvirkede tanken mig så meget, at
jeg gjorde alt for at aflevere dem selv de næste måneder. Så en
glemt klapvogn var uskyldigt, men sgu stadig besværligt. To
trætte piger, hvoraf den ene skulle bæres hele vejen.

Jeg trykkede koden til døren flere gange. Var jeg helt forkert på
den? Til sidst tjekkede jeg min mobil. Jo, det var den rigtige kode
og alligevel gik den ikke op. Bag mig kom en anden person, og
jeg trak mig lidt væk, lod som om jeg læste en sms. Idet døren gik
op, gik jeg frem og ind bag ved personen. I dag ville jeg havde
hentet Mari først, men nu byttede jeg. Jeg tog mine sko af ude i
garderoben, satte dem ved Martas plads og gik mod døren ind til
stuerne. Ud af øjenkrogen så jeg en far komme ud med sit barn.
Undrende så jeg dem hive tøj ned fra samme plads, som jeg lige
havde sat mine sko ved. Børn bytter rundt på deres tøj, tænkte jeg
og gik ind. Når eftermiddagsmaden var indtaget, var børnene i
fællessalen eller på legepladsen. Jeg stod i døren og så rundt på
de legende børn i salen uden at kunne ikke få øje på hende nogen
steder. Så måtte hun være udenfor. Jeg gik tilbage og tog mine
sko på igen. Nogle børn gyngede, og andre cyklede på de små
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stier. En voksen, der stod og holdt øje, mens hun snakkede med
en, der nok også var mor, skævede hen mod mig. Hvorfor kendte
jeg ingen? Ingen af de gamle pædagoger var i syne. En underlig
fornemmelse bredte sig i min mave. Den arbejdede sig op i min
hals og endte med at få mundvandet til at stige. Der var noget galt.
Legepladsen var sig selv og alligevel ikke helt. Noget var foran-
dret. Hvad, kunne jeg ikke udpege. To børn kom løbende i min
retning. De standsede foran mig og så på mig med barnlige glimt
i øjet.

”Hvem skal du hente?”
”Ved I, hvor Marta er?”
De så smilende på mig. ”Vi har da ingen, der hedder det der.”

De så på hinanden og børnefniste samtidig med, at de lagde ar-
mene om hinanden.

”Måske kender I bare ikke Marta. Hun er på samme alder som
jer. Har langt gyldent hår. Brune øjne, der, når solen rammer dem,
bliver lidt lysere og med grønne stjerner. Hendes hud er lys. En
lille rosenmund og en nuttet næse.”

De stod lidt og trippede, mens de så undrende på mig. ”Nå, men
der er ingen her, du er nok gået forkert. Vi kender faktisk alle.
Hej, med dig.”

Jeg så efter de to piger, da de løb videre. En længsel klemte
luften ud af mig. Hele mit jeg skreg på et par små arme omkring
min hals. En indre stemme sagde forkert, forkert. Ud ad øjenkro-
gen så jeg pædagogen nærme sig, og som en tyv drejede jeg hur-
tigt rundt, og med næsten løbende skridt forlod jeg legepladsen.

Jeg kunne ikke tage hjem i lejligheden nu. Jeg rystede, og sve-
den haglede frem som myrer, når man lige har trådt ned i en
enorm tue. Der var kun et sted, jeg kunne holde ud at være, og det
var i min bil på stranden. Jeg løb hurtigere, end min kondition
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tillod, hen til bilen. Mine nøgler, hvor var de? Jeg rodede panisk
efter dem i bunden af tasken og i de forskellige rum. Mine hænder
rystede, det hele drejede rundt. Jeg lænede mig op ad bilen og trak
vejret dybt ind og ud. Det krævede en stor indsats. En anden
stemme end min messede blidt i mit indre. Kom nu, træk vejret,
Susse. Jeg faldt en smule til ro og kiggede op mod de mørke vin-
duer. Kunne jeg gå derop? Jeg så nøglen for mig liggende på hyl-
den ved døren. Jeg skulle ikke bruge bilen, og derfor lå den stadig,
hvor jeg lagde den, da jeg kom hjem fra job. Jeg gik et par skridt
baglæns og så intenst mod vinduet i køkkenet. Var der en mørk
skikkelse, der stirrede ned mod mig? En bevægelse bag ruden?
Min trang til at smadre en rude i bilen var stor. Men det ville ikke
hjælpe, for nøglen sad ikke i tændingen.

Jeg havde altid tænkt, at noget af det værste måtte være at være
hjemløs. De fleste har brug for et sted, hvor man føler sig hjemme.
En gang så jeg en ung mand sidde midt på Kongens Nytorv. Han
trykkede sig mod muren mellem Magasin og butikken ved siden
af. Han sad altid på samme sted og samme måde. Jeg så ham ofte
og forstod, at dette sted var hans hjem. Ikke et hjem som de fleste
kender det, men det gav ham en fornemmelse af samme tryghed,
som ens hjem gør. Sidste gang, jeg så ham, var der begyndende
byggeri på pladsen. Hans sted var fyldt med stilladser, opbrudt
fortov og ét stort rod. Der var larm fra maskiner, der skulle gøre
det hårde arbejde med at klargøre til en metro. Han sad midt ude
på torvet, trykket op ad en mur, der skyggede for det egentlige
byggeri. Hans ansigt var fuldstændig skræmt. Jeg glemmer aldrig,
hvordan hans udtryk rørte mig dybt. Hans hjem var væk, og hele
hans verden var faldet sammen. Dengang ønskede jeg, at jeg var
et menneske, der formåede at gå hen til ham og berolige ham, men
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jeg gik bare videre med synet af en fortvivlet ung mand limet fast
på nethinden.

Nu og her fornemmede jeg samme angst. Mit hjem og min bil
var forsvundet. Jeg frøs, og der var intet, der beskyttede mig mod
had og vold. En tanke om at gå til ned stranden og gemme mig
under sandet boblede frem, men den var umulig. Mit højeste øn-
ske var at være på stranden med de glade minder, men jeg måtte
have bilen at gemme mig i, for stedet gemte ikke kun på de gode
erindringer, og hvis han kom tilbage, måtte jeg kunne beskytte
mig.

Jeg kom til mig selv, da den hede kaffe ramte mine læber. Med et
ryk fjernede jeg kaffekoppen og satte den på bordet. Jeg så mig
omkring og genkendte stedet. Vi havde altid brugt cafeen til hyg-
gelige stunder. Den lå tæt ved, og der var en hyggelig, uformel
stemning. Kaffen var fin og udvalget med få retter overskueligt.
Bagest i det ene hjørne sad en mor med sit barn. Kvinden havde
et stort glas kaffe foran sig. Pigen var nok omkring de syv år. Hun
havde travlt med at fjerne flødeskummet fra sit glas. Moderen sad
med mobilen i hånden og skrev. Trods det, at de sad i hver deres
verden, var de sammen. Billedet forandrede sig i mit indre, og jeg
så mig selv sidde i hjørnet, hvor vores yndlingsbord var. Den ene
pige blev til to. Det var kun den ene pige, der søbede flødeskum
ind i munden. Den ældste drak med små slurke af det røde suge-
rør. Hun prøvede at få colaen til at holde lang tid. Jeg betragtede
de tre med et lille smil. Det var, som om der var en magisk ring
omkring dem. De så på hinanden, og børnene skiftedes til at bruge
munden på andet end ske og sugerør. Til tider lo de alle tre og
deres øjne glimtede af sjov. Jeg prøvede at gætte, hvad de snak-
kede om. Smilede når de gjorde og lo med på samme måde.
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Billedet blev pludselig forandret, idet en mand og en dreng satte
sig ved bordet. Mit hjerte hamrede af angst. Hvem var denne
mand? Jeg sad uroligt på stolen og stirrede på et ansigt med et
stort skæg. Faktisk var det meste skæg og briller. Jeg kendte ikke
denne person, eller? Han lagde sin hånd over kvindens og smilede
til dem alle ved bordet. Min hjerne slog knuder i frygt. De to piger
så alvorligt og tavse på ham. Stik af, hviskede min indre stemme.
Billedet skiftede hele tiden mellem en kvinde og to piger og en
mor med et barn af hvert køn. Jeg havde ikke set manden rejse
sig, men idet han gik forbi mig, vågnede jeg op og trak flovt blik-
ket til mig.

Bordet i hjørnet var vores. Nu sad der en anden familie rundt om
det. Mit hoved gjorde ondt, og jeg fik famlet et par piller op i
hånden. Med den sidste tår kaffe skyllede jeg dem ned. Jeg så ud
ad vinduet og huskede den første gang, jeg havde siddet ved bor-
det i hjørnet. Dengang så stedet anderledes ud end i dag, men bor-
dene stod på næsten samme måde. Jeg kom først og satte mig med
ryggen til lokalet. Ville ikke se eller blive set. Mine øjne var røde
og hævede. Man skulle selv hente sine ting ved disken. Men det
betød, man skulle bevæge sig gennem lokalet. Min mor var lige
død, og en enorm sorg rasede i mig. Jeg havde ingen søskende,
og min far havde jeg mistet som barn. To mennesker falder for
hinanden og får et barn. De dør, og barnet er helt alene med en
blanding af deres blod løbende gennem årerne. Ingen har det
samme blod som dem. Helt alene, lød stemmen dengang i mit
indre. Hun døde på en rolig måde med min hånd beskyttende om-
kring sin. Hun havde været min heltinde, da jeg var mindre. Se-
nere fandt jeg ud af, at hun på ingen måde var stærk. Hun var et
følsomt og nervøst menneske, bevægede sig sjældent ud af vores
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lille by og havde ikke rigtigt nogen veninder. Men dengang var
det heller ikke almindeligt med mange veninder. Man havde ven-
ner sammen med ens partner, og man mødtes som par. Så venner
var ikke tildelt hende, idet hendes mand døde tidligt. Da jeg var
barn, betød det tryghed, at hun altid var der for mig. Senere gav
det dårlig samvittighed, når jeg forlod hjemmet. Men hendes sind
var kærligt og varmt, og hendes kærlighed til mig var enorm. Ikke
et eneste øjeblik har jeg tvivlet på den.

Jeg er et menneske, der har brug for ensomhed i de sorgfulde
stunder, livet giver. Jeg går helt ind i mit indre for at bearbejde
sorgen. Men den dag sad jeg på samme sted som nu. Et menneske
var gået bort, og et andet var begyndt at spire. Han kom fem mi-
nutter for sent og hastede gennem den lille café. Hans øjne var
mørkere nu, end når solen og havet spejlede sig i dem. Han trak
trøjen over hovedet og slængte den på stoleryggen. Han rørte ikke
ved mig, så kun blidt på mig før han gik mod disken. Da han kom
tilbage, satte han kaffen foran mig med et spørgende blik. Jeg nik-
kede tavst. Måske havde jeg ikke lyst til den varme drik, men det
betød intet, for jeg kunne slet ikke mærke, hvad jeg ville, eller
hvem jeg var. Faktisk var jeg slet ikke i mig selv, og han kendte
mig så godt, at han på intet tidspunkt rørte ved mig.

”Hvad med sangene, Susse?”
Sådan lød hans første ord.
”Hun … mor havde jo …” Jeg stoppede og så ned i glasset.
”Tænkte bare, du måske selv ville …”
”Jeg ved ikke …” Jeg mærkede tårerne bag mine øjne.
”Susse, du ved godt, du ikke er alene, ikke?”
Jeg så overrasket på ham. Hvordan kunne han vide det?
”Jeg er der for dig, ikke?”
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Jeg holdt blikket på hans hænder, der lå foldet på bordet. Stærke
og gyldne. Blide og søgende. Jeg gøs lidt, for det var ikke tanker,
jeg ville tænke. Drengen og pigen på den brede strand.

”Jo, det ved jeg. Men der er noget, jeg må …” Sorg og glæde,
var det sådan, mit indre var lige nu?

”Kom med det, Susse, jeg er her.” Hans hænder knugede om
koppen.

Åh, hvordan skulle jeg sige det til ham? Jeg rejste mig og gik
med bøjet hoved mod toiletterne. Han havde også holdt af min
mor. Hans forældre arbejdede meget, og derfor var han ofte hos
os. Min mor forgudede ham og betragtede ham nærmest som sin
søn. Jeg så på mit ansigt i spejlet. Den blege hud med de røde
tegninger efter timers gråd. Dig og mig, Susse, lød hans stemme i
mit indre igen og igen. Den tid var forbi nu. På en måde havde
den været det længe. Siden klassens nye dreng maste sig ind fak-
tisk. Jeg lagde min ene hånd på maven og prøvede at forestille
mig et menneske vokse inde bag huden. Når barnet kom til ver-
den, ville det højst sandsynligt have helt andre træk end vores.

Jeg afbrød min film og så rundt i rummet igen. Det var meget
længe siden, jeg havde tænkt tilbage på tiden, hvor min mor gik
bort, og min bedste ven kom tilbage. De fleste gæster var gået nu,
hjem for at holde weekend. Jeg lagde pengene på bordet, og da
jeg så, pigen bag disken havde set det, forlod jeg stedet.
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Idet jeg stak nøglen i låsen, kom uroen tilbage. Var der nogen bag
døren? Ville lejligheden være forberedt til weekend? Jeg tvang
tanken væk. Der var intet at frygte bag den hvidmalede dør. Den
ville rumme noget andet. Et par dage med nærhed, omsorg, glæde
og kærlighed. Eller ville den være rolig og ensom at komme ind
i? Jeg stod lidt og lyttede, før jeg forsigtigt skubbede døren op.
En vidunderlig duft slog mod mig. Den var som min barndoms
jul. And, rødkål og andre intense ting blandet sammen til en svæ-
vende sky. Jeg trådte ind, og i det samme kom pigerne løbende
mod mig. Jeg satte mig på hug og mærkede deres små arme om-
kring min hals.

”Se, mor, far har lavet mad.” Mari hoppede lidt foran mig, og
hendes havgrønne øjne strålede.

”Kan du lugte, hvad det er, mor?” Marta så direkte ind i mine
øjne. Hun var en tænksom og observerende pige.

”Tja, mon ikke det er øllebrød?”
De grinede højt og rystede på hovedet, så håret stod om dem.
”Kom nu, mor …” Marta så en smule irriteret på mig.
”Jeg tror, det er boller i karry.”
Mari lo igen højt, men Marta så alvorligt på mig. Åh, hvor hun

var en alen ud af det samme stykke som sin far. Samme øjne,
samme hår og samme blik. Det var ikke kun deres ydre, der stemte
overens. Også deres sind var ens. De elskede sjov, men ikke når
det var plat. Og mit drilleri omkring maden var for dumt, så jeg
tydeligt i Martas øjne. Jeg rejste mig og tog Mari på armen. Marta
stillede sig foran mig og så bestemt på mig.

”Du kommer ikke forbi, før du har gættet det, mor!”
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”Jeg gætter på steg eller and.” Jeg så smilende på hende, og hun
nikkede alvorligt, mens hun gik et par skridt til siden.

Idet jeg kom ind i køkkenet, vendte Marcus sig mod mig. Han
havde sit forklæde over den lyseblå skjorte og de mørkeblå buk-
ser. Jeg kendte alle hans sindsstemninger, og lige nu var han glad
for at overraske mig med maden. Han gik et par skridt frem og så
på mig. Hans øjne var som magneter. De tvang mig til at se ham
dybt ind i sjælen. Hans arme om både Mari og mig. Jeg begravede
kort mit ansigt mod hans hals. Han havde duften, jeg gav ham til
jul, på. Den var frisk, maskulin og dragende. Mit underliv føltes
varmt og levende.

”Nå, skat, der fik du en overraskelse, ikke?” Han lo blidt og
blinkede frækt til mig.

”Åh, du er så god. Hvad skal vi have?” Jeg så mod de keramiske
plader og bordet rundt om.

”Andebryst med hele molevitten. Her, skat, du trænger til et glas
vin.”

Han hældte et stort glas rødvin op og skålede med sit eget mod
mit. Jeg nød den fyldige smag. Stadig med Mari hængende om
min hals satte jeg mig på den nærmeste stol. Jeg gav hende et kys
på panden og lod min hånd glide gennem de lyse lokker.

”Hvad har du lavet i vuggestuen, skat?”
Hun så på mig med utilsløret beundring. Marta var fars pige,

men Mari var mors. ”Vi boggede sand.” Hun havde lagt hovedet
på skrå.

”Byggede I med sand, skat?”
Hun nikkede ivrigt og hoppede ned. Hun var en kærlig pige, der

nød kram og kys, men også en pige med krudt i numsen.
”Skal jeg hjælpe dig, skat?” Jeg så på Marcus og ville rejse mig,

men han gjorde tegn til, at jeg skulle blive siddende, og spurgte:
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”Har du haft en god dag, skat?” Hans stemme var sexet og kær-
lig.

”Ja, den har været fin, især fordi det er weekend.”
”Har du da glemt, hvad vi skal i morgen?” Han lo hæst.
”Åh, så slemt er det heller ikke, skat. Dine forældre er da søde

nu.”
”Nu, ja …” sukkede han træt.
”Du må slutte fred med dem. Vores børn kommer måske også

til at bebrejde os engang.”
”Ja, så er det sgu ikke ok. Vi eller du er der 100% for dem. Det

var mine forældre ikke, husker du vel?”
”Vi er ikke ens, Marcus. Men en ting er sikkert, og det er, at de

inderst inde altid har elsket dig.”
”Så er det bare synd, deres inderste er meget dybt inde. Din mor

var super og …”
”Søde, Marcus, lad os nu bare hygge os, ikke?” Jeg rejste mig

og gik over til ham. Mine arme lagde jeg omkring hans liv. Han
vendte sig og fandt min mund. Vores kys var som altid intenst,
fortryllende og tændte en ild i mig. Hans hænder gled over mine
bryster og videre ned over maven. Med sine øjne begravet i mine
listede hænderne videre til mit skridt. Jeg gav mig lidt og så det
frække blik fra den mand, jeg elskede vildt og inderligt.

Jeg vågnede med et sæt. Hvad havde vækket mig? Noget eller
nogen? Jeg fik forsigtigt listet min hånd ned under topmadrassen,
mine fingre mærkede den hårde tingest, og med lydløse bevægel-
ser fik jeg den frem. Rummet var dunkelt, ikke buldrende mørkt.
Jeg kunne sagtens orientere mig og fik uden at bevæge mit hoved
afsøgt hver tomme. Stilheden var lammende. Der var ingen lyd af
sovende mennesker. Ingen knirk fra listende fødder. Alligevel var
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jeg sikker på, at jeg ikke var alene i lejligheden. Et ansigt tonede
frem, og mit hjerte hamrede med paniske slag. Rolig, kun tanker.
Han kunne umuligt være her nu. Jeg tvang mig til at slappe af og
tænke på noget andet. Men det andet fik kun mine kinder til at
blive våde. Hvad var sunde, sikre tanker? Jeg havde drøftet det
med mig selv mange gange. Der var bare det ved det, at de tanker
jeg måtte tænke, var kedelige som en sur mandag morgen. Der
var ikke glade smil fra to små piger, ingen varme arme omkring
halsen, ingen hede kys og ingen uendelig kærlighed. Jeg tyggede
lidt på ordet uendelig. Kunne kærlighed være uendelig, når kun
det ene menneske var tilbage til at føle det største i verden? ”Jeg
elsker jer uendelig meget,” hviskede jeg og lagde beskyttende ar-
mene omkring mig selv. Pebersprayen lå op ad mit ene ben. Jeg
mærkede tydeligt det hårde stål, og fornemmelsen gjorde mig ro-
ligere.

Jeg faldt i søvn igen. Vågnede langsomt og lyttede til en stille
snorken ved min side. Med stor forsigtighed drejede jeg hovedet
og så min elskede ligge tungt sovende ved min side. Jeg mærkede
lettelse og gråd i mit indre. Længe lå jeg og betragtede ham. Hans
afslappede ansigt, håret der strittede lidt. Han var bare så smuk.
Min mand. Jeg mærkede længslen efter at smelte sammen med
ham i hver millimeter af min krop. Jeg løftede stille armen og så
på uret. Klokken var kun halv syv, og min dejlige mand nød at
sove længe. Men han kunne tage en lur, når vores elskov var slut.
Jeg stod listende op og låste døren. Pigerne skulle ikke overraske
os midt i akten. Jeg gled ned under dynen og mærkede hans varme
krop, lagde mig så tæt jeg kunne og lod mine fingre glide over
hans muskuløse arme. Han gav sig lidt og vendte sig væk fra mig.
Jeg smilede og fortsatte mit togt, klemte kroppen mod hans og
lagde armene omkring ham. Hans åndedrag forandrede sig. Først
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var det stille, men så blev det hektisk og fyldt af begær. Han dre-
jede sig og løftede sig over mig. Hans mund fandt min, og som
altid forsvandt vi i kysset. Hans fingre gled over min hud med stor
følsomhed, nærmede sig mit bankende underliv. Jeg gav et lille
gisp fra mig, men var bevidst om pigerne. Mine hænder gled over
hans stærke og mandige krop. Denne del af vores elskov var en
meget sanselig ting og vigtig for os. Nu og her gav vi al den kær-
lighed, der over dage uden sex voksede i os begge. Han kunne
altid tilfredsstille mig, men nogle gange var det som en enorm
bølge af nydelse. Og denne morgen var verdens højeste bjerg. Jeg
red ham, og vores øjne glimtede af lyst og kærlighed. Jeg lå i hans
arme og var verdens smukkeste, dejligste og mest lykkelige
kvinde. Det var det, han fik mig til at føle. Efter lidt tid hørte jeg
hans åndedrag blive tungt igen.

Før vi fik børn, kunne nogle dage bestå af fordybelse, søvn, sam-
taler og sex. Nu var tiden ikke kun vores, og jeg gav ham et lille
kys, mens jeg hviskede, at han bare kunne sove lidt videre. Jeg
listede ud på badeværelset og gled hurtigt ind under bruseren.
Varmen fyldte mit indre, og jeg svævede som sæbebobler. Kunne
en lykke, der var så stor, bestå? Til tider kunne jeg mærke angsten
for at miste mit nuværende liv. Jeg tvang min uro væk, og med et
håndklæde om håret gik jeg ud i køkkenet. Min vamsede bade-
kåbe gav mig varme og gemte min nøgne krop. Jeg hørte de små
trip fra bare fødder, men lod som ingenting og fortsatte med at
sætte kaffen over. Som på tælling hørte jeg pigerne råbe bøh og
mærkede arme om mine ben.

”Nå, der er I, piger? Mor blev jo helt forskrækket.” Jeg satte
mig på hug og krammede dem kærligt. ”Mor elsker jer så højt.”

”Hvor højt, mor?”
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Marta så på mig med hovedet på skrå. Hun elskede, når jeg igen
og igen fortalte hende om min kærlighed. Som om hun skulle nå
et bestemt antal, inden …

Jeg lod tanken forsvinde.
”Højere end solen, månen og alle stjerner på himmelen.”
”Mere end Mari?”
En underlig trods viste sig i hendes øjne. Var hun jaloux?
”Jeg har flere bundter af kærlighed, min skat. Ét er til dig, et til

Mari og et til far. Der er nok til jer alle tre.”
”Hvad med mormor?”
Det gav et sæt i mig. Vi snakkede aldrig om min mor. De havde

jo ikke mødt hende.
”Jeg elskede også mormor, men hun er her jo ikke mere, vel?”
”Så hvis jeg dør, elsker du mig ikke mere?” Trodsen var afløst

af angst.
”Jeg vil altid elske dig, også hvis du ikke var her hos mig. Men

der sker dig ikke noget, hvorfor tænker du på det, skat?”
”Ville du savne mig mest?”
”Mest?” En slimet galde arbejdede sig fra min mave op i halsen.
”Hvis far, mig og Mari var døde, hvem ville du så savne mest?”
”Hvis I var døde, ville jeg nok heller ikke være her.” Jeg lod

nervøst mine hænder glide gennem hendes hår.
”Det valg er ikke muligt, mor.” Hun lød ældre og meget be-

stemt. ”Kom nu, mor … hvem?”
Jeg trak vejret dybt for at få hold på mig selv. ”Jeg ville savne

dig, Mari og far så meget. Men mest ville jeg savne os. Hvis I var
væk, ville jeg ikke være hel. Jeg ville mangle mit hjerte, for det
ville være rejst med jer. Det ville være der for at slå, men kærlig-
heden ville være hos jer.”
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”Som en hård og skarp isklump?” Hun så forskende på mig.
”Du skal ikke være ked af det, mor.”

Jeg opdagede, at mine kinder var våde, og prøvede at smile,
ville gerne spørge hende igen, hvorfor hun pludselig snakkede om
døden, men hun vendte sig hurtigt væk og sluttede sig til sin sø-
ster, der var i gang med et puslespil. Min fornemmelse af total
lykke blev igen afløst af en kvælende angst.

Marcus kom forsovet ud til os. Bordet var dækket, og en duft af
kaffe blandet med varme boller lå over os. Jeg havde en voldsom
lyst til at fortælle ham om Martas ord, men en mærkelig fornem-
melse kom over mig. Som om mine elskede ville blive til bobler
og forsvinde ud i luften.

”Mor? Moar, må jeg få mere Nutella på mit brød?” Martas stål-
faste stemme afbrød mine tanker.

”Du har jo fået én gang, og vores aftale er …”
”Mor, kom nu, så er du sød.” Min datter så på mig med hovedet

på skrå. Og det var lige hendes trick til at få sin vilje.
”Jeg ved ikke, ok, så i dag. Men ellers gælder de andre regler,

min pige.”
Jeg kom et lag af det søde og mørke på hendes brød, undlod at

se på Marcus. Vi havde regler, og for det meste var det mig, der
holdt fast. Denne morgen føltes anderledes. Som om noget snart
ville ske. Noget der ville nedbryde mig totalt.

”Dejlig morgen og skønne boller, skat.” Han så kærligt på mig
og blinkede.

Jeg trak på skuldrene og så rundt i vores køkken. Det store hvide
bord var samlingspunktet. Stolene var dyre og de eneste designer-
møbler, vi havde. Vi gik ikke op i mærker, kun om vi kunne lide
tingen eller ikke. Jeg havde lagt en broderet dug på og dækket op
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med min mors Blå blomst. En masse stager i forskellige farver
var tændt rundt om og gav en hyggelig stemning.

”Må vi se tv, mor?” spurgte Marta.
Mari sad uroligt og nippede i sin bolle, der lå ensomt på taller-

kenen.
”Spis lige den sidste bid, skat.”
Mit hjerte flød over af kærlighed til min lille, kække pige. Så

fræk og samtidig meget følsom var hun. Hun puttede bollen i
munden og var sprunget ned, før den var tygget. Mari havde
længe siddet og lavet ansigter sammen med sin far. De havde en
leg sammen, vi andre ikke var en del af. Nu rejste hun sig også,
men ikke for at gå med sin søster. Hun satte sig op hos mig, lagde
armene omkring mig og kyssede mig på kinderne. Angsten pres-
sede luften ud af mig. Marta kom tilbage og sagde så stille, at
Marcus ikke kunne høre det, ”så så, mor … det går alt sammen.”
Mine øjne fandt Marcus´, og han så forvirret på mig. Vi læste
hinanden som bøger, men han forstod helt sikkert ikke, hvad der
skete nu. Efter et par minutter, hvor tiden stod stille, hoppede hun
ned og sluttede sig til sin søster, der nu sad foran fladskærmen
igen.

”Hvad sker der, skat?” Marcus så bekymret på mig.
”Jeg … jeg ved det ikke.”
Min stemme rystede, og han rejste sig hurtigt, satte en stol helt

over til min og lagde sine arme om mig. Men gråden, angsten og
stemningen af tab blev kun forstærket. Jeg kunne ikke sætte ord
på. Ville jeg holde på os og vores kærlighed denne morgen, måtte
jeg tie. Han vuggede mig let, og efter lidt tid slappede jeg fysisk
af. Hans tænder bed forsigtigt i min øreflip, og hænderne gled ind
under kåbens stof. Jeg lod øjeblikket fortsætte, indtil Mari viste
sig foran os.



��

”Må vi få lidt gummi?” Da hun lagde hovedet på skrå, flækkede
vi begge af latter.

”Hvem har sendt dig?” Marcus så på hende med latteren bob-
lende.

”Ma… ingen, kun Mari.”
Vi så på hinanden og blinkede. Marcus rejste sig og fandt to

små farvede skåle. Han kom et par vingummi i og gav dem til
Mari.

”Men sig til din søster, at I ikke får flere før i aften.”
”Ok, far.” Hun løb med høje glædesskrig mod hyggen med sin

søster.
”Vi har nogle dejlige piger, måske vi skulle prøve med en dreng

også?” Marcus så intenst på mig. Vi havde faktisk smidt præven-
tionen for et par måneder siden.

”Nu er det jo manden, der bestemmer kønnet, skat. Der har jeg
ingen indflydelse.”

”Jeg elsker dig, Susse, ved du det?”
Han trak mig hårdt ind til sig, og jeg sugede hans varme og duft

til mig. Jeg kunne stå på denne måde for evigt. Men intet her på
jorden er for altid. Og på et tidspunkt slap han mig.

”Husker du, at jeg skal ud og løbe i dag?” Han så ned på mig.
”Nej … hvad skal du? Vi skal til dine forældre, ikke?” Jeg så

forvirret på ham.
”Nemlig, skat. Og derfor skal jeg træne for at holde det ud.”

Han så lidende ud, og jeg kom til at smile.
”Hold nu op, Marcus. De er da søde ved pigerne og …”
”Er de? Hvornår har de sidst haft dem på besøg?” Han trak mig

blidt i kraven.
”Ok, ikke lige det … de er bare ikke til …”
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”… til børn, nemlig skat. Men det er ok, jeg gør det jo. Og jo,
jeg ved godt, pigerne kun har de to bedsteforældre.”

”Jeg ville også godt træne lidt i dag?” Jeg så spørgende på ham,
og han lo højt.

”Se selv, du må også have lidt ekstra lykkehormoner for at
komme gennem dagen!”

”Nej, nej, skat, jeg har ikke træ…”
”Jeg laver sjov, ved du vel. Jeg er hjemme kl.12, så mødes vi

bare derovre, når du er færdig.”
”Så to biler i dag?” Jeg så usikkert på ham.
”Ja, er det ikke okay?”
”Jo, jeg ville bare helst køre med jer.” Noget sagde mig, at jeg

helst skulle følges med dem.
”Er du bange for at komme før os, så du selv skal snakke med

dem?” Han blinkede og lo.
”Nej, ikke derfor, jeg vil bare gerne være sammen med jer i dag.

Jeg kunne også droppe træningen?”
Han lagde sine hænder på min mave og trak på skuldrene. ”Hvis

jeg var dig, ville jeg træne.” Hans smil var drillende.
”Jeg skal komme efter dig, hvor er du streng.” Jeg gav ham et

klap på skulderen og nød hans kys.
”Jeg er hjemme mindst en time før. Så bader jeg, og du tager til

træning. Er det okay?”
”Ja, det er nok godt. Er du her senere, træner jeg bare i morgen.”
”Når vi skal i Tivoli?” Han strakte sig og gabte dovent. ”Jeg

trænger til ferie, føler mig lidt bombet.” Han gabte igen og satte
sig ved bordet. Så åbnede han sin tablet og var kort efter fordybet
i den.

Jeg stod og så på ham. Måske var han stresset for tiden? Der var
et eller andet, der gik ham på.
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”Er der noget med jobbet, skat?”
”Hvad siger du?” Han var stadig fordybet, og en bekymret

rynke lå over hans pande. Han gned den og sukkede.
”Hvad er det, skat?” Jeg var lidt bekymret nu.
”Det er intet … jeg skal lige svare, så hjælper jeg med opryd-

ningen. Jeg …”
”Det behøver du ikke tænke på. Bare hyg dig med pigerne, så

ordner jeg det. Hvad tid skal du af sted?”
”Hvad?” Han så op og var med ét ligbleg.
”Skat, er du sikker på, du er okay?” Mine hænder gled gennem

hans tykke hår.
”Ja, ja, alt er fint.” Han rejste sig med et sæt og så gennem mig.

Med hurtige skridt gik han ud på badeværelset.
Noget var der nu galt med min dejlige mand. Hvad havde han

læst? Jeg fik fjernet rodet fra morgenbordet. Pigerne havde hentet
deres dukker og sad og legede. Jeg burde slukke for fjernsynet,
men tankerne sagde, lad dem nu bare. Marcus kom tilbage iført
sit træningstøj.

”Så, skat, nu tager jeg af sted.”
Han så dejlig ud i det tætsiddende tøj, brede skuldre, smalle hof-

ter og flad mave. ”Hvor ser du godt ud. Er alt ok? Hvad …”
”Der er intet galt, min skat. Det skulle da lige være, at vi ikke

ligger inde i sengen lige nu.” Han lo og blinkede, kyssede mig
længe og slap mig med et suk. ”Jeg elsker dig.”

Et billede af uendelig afsked, død og lammende ensomhed kom
over mig. Min mund blev tør. ”Jeg kan ikke leve uden dig,” hvi-
skede jeg. Det sved i øjnene.

”Hej, skat, jeg skal kun løbe et helt ufarligt løb, ikke bestige
bjerge. Alt er godt, ikke?”
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”Men jeg vil ikke miste dig.” Min stemme rystede. Jeg lagde to
fingre under mine øjne og fik fjernet væden.

”Intet sker, og alt er godt.”
De ord var vores barndoms trylleremse. Når noget var bekym-

rende, sagde vi remsen, og efter et par omgange blev den virkelig.
”Intet sker, og alt er godt,” hviskede jeg.
Han trak mig lidt ud fra sig og så strengt på mig. ”Ikke godt

nok, kom igen.”
”Intet sker, og alt er godt,” gentog jeg.
”Godt, skat.”
Han slap mig og gik ind til pigerne. ”Jeg henter jer, og vi tre

tager i forvejen til farmor og farfar. Mor kommer lidt senere.”
Jeg stod forstenet i køkkenet og lyttede. På en måde virkede

ordene som en dom. Det var ikke et valg. Det var sådan, dagen
skulle være.

Da min mor døde, havde jeg ofte angstanfald. Uden hende var
jeg den eneste tilbage med samme blod, og jeg følte mig helt tom
og forladt. I tiden efter levede jeg ikke rigtigt. Volden og mit
manglende selvværd. Helt almindelige ting som at købe ind,
rydde op og tage tøj på var ofte umulige for mig. Først den dag,
skriget skar gennem den hvide sterile stue, vågnede jeg, og da var
det for sent. Marcus havde været tæt på, men han lod ham ikke
deltage, mens barnet voksede. Først efter fødslen kom Marcus
helt tæt på igen. Og langsomt kom jeg tilbage. Nu mærkede jeg
svagt de gamle reaktioner vente på, at der blev sat fut i dem igen.

Pigerne og jeg hyggede, indtil Marcus kom hjem. Jeg havde noget
frugt og saft klar til ham. Mine bevægelser var langsomme og ren
refleks. Marcus kyssede mig, men da jeg ville sige farvel til pi-
gerne, brød helvede ud. Meget atypisk klyngede Mari sig til mig.
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Hun nægtede at slippe, og hendes stemme steg til skrig. Marcus
fik et usikkert blik. Hun havde altid været ok med, at hendes far
overtog, så denne reaktion var uventet. Vi var enige om, at pi-
gerne skulle have en god opdragelse. Det var os, der bestemte,
ikke dem. Mine øjne mødte Martas, og mit hjerte stoppede. Jeg
så et billede i dybet af dem, et billede af en kvinde, mig, helt alene
på en mørk, blæsende og skræmmende strand. Havet brølede, og
mørket var næsten uigennemtrængeligt. Jeg holdt om mig selv,
og mine skrig kom fra de dødes verden.

Marcus fik mig ud ad døren, og jeg stod lyttende bag den. Efter
lidt tid lød der igen latter, og jeg gik langsomt ned og satte mig i
bilen, en gave fra Marcus på vores fem års bryllupsdag. En rød
og superflot, lille bil. Jeg sad en stund og kom til mig selv, før jeg
satte kurs mod træningscentret.

Under min træning fik jeg arbejdet med mine tanker. Bekymrin-
ger og angst forsvandt. Kun Marcus´ urolige mine fulgte mig sta-
dig som et billede hugget i sten. Normalt var jeg i centret 50 mi-
nutter, men i dag gav jeg den lidt ekstra. Det var ikke så ofte, jeg
havde lyst og overskud til at træne. Nu var jeg her, og så skulle
der arbejdes. Der var ikke bad i centret, og normalt tog jeg direkte
hjem og gik i bad. Men i dag måtte det vente. Jeg havde rent tøj
med og fik hurtigt skiftet. Da jeg sad i bilen, ringede jeg Marcus
op. Han svarede ikke, var sikkert ankommet hos sine forældre.
Mellem centret og mine svigerforældre lå en blomsterbutik. Jeg
valgte en sammenplantning. Svigermor syntes, afskårne blomster
var frås. De holdt heller ikke særlig længe, så det havde aldrig
været en glæde at købe en smuk buket til hende. Selv elskede jeg
friske blomster. Når Marcus overraskede mig med en buket eller
en enkelt rød rose, kunne jeg nyde den mange timer. Og fordi jeg
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altid blev så glad for buketterne, kom han ofte med en til mig.
Han elskede at glæde mig. Jeg følte mig glad og varm i hele krop-
pen.
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Jeg stoppede på den lille villavej, lod motoren køre og så mig om
efter Marcus´ bil. Undrende gik det op for mig, at den ikke var
her. Jeg ringede ham op igen, men stadig intet svar. Hvor var de?
Jeg kiggede over mod huset og de mørke vinduer. Huset var et
gult rækkehus i to plan. Der var en carport foran og et mindre
redskabsskur. De vinduer, der vendte ud mod vejen, var dels køk-
kenet, badeværelset og et kammer. Haven lå bag huset. Jeg sad
bare der og stirrede mod havegangen. Der lå en tåge over hele
huset, som om det var lavet af is og nu lå dampende mod den
varmere luft. På en måde mindede det om et spøgelseshus. Jeg
gyste lidt og prøvede at fremkalde de indre dele af huset. Der
havde da altid været hyggeligt indenfor, og vi havde også opholdt
os i forhaven, når solen var på der. Hvorfor virkede det så skræm-
mende nu? Jeg prøvede igen at ringe Marcus op. Men havde han
taget den, var jeg nok blevet mere overrasket end omvendt. Plud-
selig gik døren op, og min svigerfar kom ud med nogle flasker.
Jeg vil sværge på, at han så mig og min bil, men hans blik var stift
og koldt som is. Ingen glade vink og ingen hilsen. Mit hjerte ham-
rede, og sveden sprang frem igen. Hold nu op, Susse, messede jeg
for mig selv. Han har ikke set dig og er bitter over, vi alle kommer
for sent. Gå nu ud og undskyld din familie. De kommer jo om lidt.
Han drejede om på hælene og gik hurtigt ind igen. Døren lukkede
sig efter ham. Lidt efter anede jeg en skygge bag køkkenruden.
Den var højere og meget større end mine svigerforældre. Skyggen
var næsten usynlig og alligevel mindede den om noget … en jeg
for altid ville frygte. Foden trykkede hårdt, og bilen for fremad,
væk fra det skræmmende hus på den stille vej.




