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Det er juleaft en. Aske sidder i den tomme 
lejlighed og venter på mor. Han har pyntet 
juletræet og dækket bord, så nu sidder han 
og trykker panden mod den kolde rude, 

mens han kigger eft er hende. Der er stadig mange 
mennesker på gaden, men mor kan han ikke se. 
Hun arbejder i den lille café henne på torvet, og hun 
har været på arbejde i dag, selvom det er juleaft en. 
Men nu må hun snart komme hjem, så de kan holde 
jul, synes Aske, for det er jo allerede ved at blive 
mørkt udenfor. Gadelygterne er blevet tændt, og der 
er lys i alle butikkerne.

Henne fra torvet kommer en dame gående, ser han. 
Hun har lyst hår, ligesom mor, og hun har en frakke 
på, der ligner mors. Hun skynder sig afsted med en 
stor pose i hånden. Aske springer op og løber ud i 
gangen, hvor han stikker fødderne i sine støvler og 
snupper sin jakke. Så smækker han døren bag sig 
og stormer ned ad trappen for at møde hende. Men 
da han kommer ud på gaden, kan han ikke få øje på 
hende. Han bliver stående lidt og venter, så stikker 
han hænderne i lommen og går langsomt op mod 
torvet. Der ligger den lille café. Der ser meget mørkt 
ud derinde, synes han, og selvom det er koldt, sæt-
ter han sig på en bænk lige udenfor og venter. Hun 
må jo komme. 

Han sidder der, indtil der ikke kører fl ere biler forbi, 
og der næsten ikke er fl ere folk på gaden. Alle folk 
er gået hjem for at holde juleaft en, ved han. Det er 
koldt og helt mørkt, og nu begynder det at sne. Sne-
fnuggene daler stille ned over torvet og over byens 
store juletræ. 

Aske sidder på bænken med hænderne begravet i 
lommerne og fryser. Han ser på snefnuggene under 
gadelygten, og der går lang tid, inden det går op for 
ham, at der sidder en ved siden af ham. Det er en 
pige. Hun ser på ham og smiler, da deres øjne mø-
des. Hun har en stor frakke på og inde under den, 
har hun en blå kjole.
 „Hej“, siger hun og griner, så han kan se det store 
mellemrum, hun har mellem fortænderne.

 „Hej“, siger Aske og ser lidt genert på hende. 
Mon hun også venter på nogen?
De sidder lidt i tavshed ved siden af hinanden. 
Aske har mest lyst til at rejse sig og gå hjem igen. 
Men han vil ikke have, at pigen skal tro, at det er på 
grund af hende. Det er også så trist at komme hjem, 
når mor ikke er der, synes han. Han kan lige så godt 
vente her, for hun må jo komme.
 „Venter du på nogen?“ spørger pigen lidt eft er, 
som om hun kan se det på ham.
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far har sendt hende ud, så han kunne pynte deres 
juletræ. 
 „Jeg skal først komme hjem, når han er færdig.“
 „Hvornår er han det?“ spørger Aske.
Hun trækker på skuldrene.
 „Det er han nok om lidt.“

Aske kigger ned og skraber i den nyfaldne sne med 
spidsen af sin støvle. Han tænker på juletræet der-
hjemme, det har han pyntet med de ting, han kunne 
fi nde i julekassen under sengen. Der er ikke nogen 
lys på, for dem kunne han ikke fi nde. Måske har 
mor glemt at købe nogle. Men han sagde til sig selv, 
at det ikke gjorde noget. Det var fi nt alligevel.

 „Du kan da gå med hjem og se det,“ siger pigen 
så og skæver til ham. „Kom.“
Men Aske vil ikke. Han vil vente på mor.
 „Jamen, det er lige derhenne,“ siger hun og rejser 
sig. Hun peger over mod torvets anden side, hvor 
der ligger en lille boghandlerbutik med blå vinduer 
og en blå dør. Der er lys inde i butikken, ser Aske, 
og der er lys i alle vinduerne i hele huset. Det ser 
hyggeligt ud, synes han. 
Han har aldrig tænkt på, at der ligger en boghan-
del der, men det er nok, fordi mor ikke så tit køber 
bøger.

Aske nikker. 
 „Ja,“ siger han så, „min mor.“
Pigen nikker også. 
 „Jeg skal holde jul sammen med min far.
 „Hvorfor er du så ikke derhjemme nu?“ vil Aske 
vide, „er din far da heller ikke hjemme?“
 „Jo, jo,“ hun smiler bredt og forklarer, at hendes 


