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Første kapitel

et smudsige vogntog startede og sluttede ruten med samme
høje skramlen, moverede frem som en gullig slange, der
tøvende sneg sig gennem byen med slingrende hvin. I et

søle af sammenstuvede kroppe faldt jeg i staver ved vinduet. Det var
en nødvendig ballast mod al den ynk, der svirrede i sporvognens
klamme dunst fra tøjet. Passagererne udstillede skråsikre det spil for
galleriet, de havde stirret sig blinde på. Imens hagede jeg mig fast til
stroppen og raslede fra den ene klynge til den anden og tvivlede på
denne tunge bagage. Jeg baksede den ud af hovedet og drømte mig
langt bort fra rutens uklare grå, brune og sorte kulisser til og fra Socia-
listisk Elitegymnasium i Dena, hvor jeg skulle drive det til noget. Far
påstod nemlig, at jeg havde ‘hænderne forkert skruet på’ og måtte
‘satse på bøgerne,’ og han havde det med at prale med mine skolepræ-
stationer over for partikammeraterne og forudsagde min skæbne som
ypperlig repræsentant for systemet. Da han kom fra fattige kår, havde
han ikke haft chancen for at læse videre. Det så ud til at gå ham på og
bidrage til hans overbevisning. Jeg skulle så hævne hans bristede bog-
lige ambitioner. 

Maset med de tåbelige kammerater forløb nogenlunde gnidnings-
løst den første dag. Studene hilste stumt virrende med hovedet i den
regnvåde skolegård og stimlede sammen i små kliker ved cementsøj-
lerne og tegnede mønstre i gruset med de nedfaldne kviste for at ligne
bygmestre, der skabte noget stort. De ignorerede mig, medmindre jeg
havde dem under fire øjne. Så søgte de hjælp til stoffet, og selv om

D
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meget af det var ganske elementært, satte jeg dem tålmodigt ind i det,
skønt jeg jo ikke var ansat som deres privatlærer. Når jeg stødte på dem
én efter én, var jeg forskånet for dumme bemærkninger. I klasseværel-
set følte de sig stærkere ved at løfte i samlet flok. De var konstant rede
til at kaste smuds på mit navn og rygte med triumferende glimt, hvis
jeg blev kæphøj. ‘Er man blevet fin på den?’ snerrede en lemmedasker i
den tunge ende, der, blottet for situationsfornemmelse, stak mig hån-
den, lige da jeg var optaget af matematiske formler fra pensum. De
trak sommerens vitser frem, som kredsede om blondiner. ‘Hvorfor
bliver blondinen forvirret på toilettet?’ lød spørgsmålet fra bageste
række, og knægten havde allerede svært ved at undertrykke sin fnisen.
‘Fordi hun ikke er vant til at tage trusserne af selv,’ brølede ophavs-
manden over sit eget vid. Vittighederne tog altid udgangspunkt i sex,
andres ulykker eller tabuemner og vidnede om det lave niveau.
Emner, der tidligere havde været bandlyst at sjofle med, var dukket op
i ventesale, parker og på værtshuse. Man var begyndt at gøre nar af
selveste præsident Bennilson.  På de offentlige toiletter var hans ansigt
blevet et populært motiv, malet med fede, overdrevne streger og efter-
hånden ledsaget af undertekster som ‘pamper,’ ‘forræder,’ og ‘løgner’.  

Lektor Emerson tog fat i katederklokken for at mane til ro og
orden, for flokken havde lige mumlet, jeg var et levende leksikon. Jeg
mærkede musklerne løsne sig med stilheden. Jeg var den eneste, der
turde sidde på forreste bænk, den eneste der gerne ville høres i lektien.
Jeg bladrede ivrigt bøgerne igennem, da noget rørte sig ved døren. En
ny elev blev præsenteret. Den slags gled tit ud ved første stopprøve.
Det var jo en eliteskole. Men da pigen med lette trin nåede hen til min
bænk, skal jeg love for, at jeg spærrede øjnene op. Sådan havde det
aldrig været med en pige. Det var som om en drøm ved en udefrakom-
mende kraft var flammet op i mit hoved. 

– ‘Må jeg sidde her i skudlinien,’ spurgte hun med en stemme, der
klingede smukkere end noget andet, jeg havde hørt. Dens milde frisk-
hed, en oplivet hvisken uden antydning af nervøsitet, virkede så ægte
og ren. Det var som om noget af mit hovne panser med et blev skrællet
af. Hendes glinsende hvide tunika fængslede mig. Den var kort,
ærmeløs, holdt sammen af et rødt bælte lige under brystet, og øverst
mundede den ud i en skrå luftig krave. Der var noget oldtidsagtigt
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aparte over den, men det mindede også om en dragt til kampsport. Så
blev jeg omsluttet af en behagelig blød parfume, der svævede mod mig
i små usynlige bølger og endte dulmende i svælget, og jeg kunne ikke
dy mig for at granske ansigtet nærmere. Dette ansigt var modigt koket-
terende på en særlig uskyldig måde, fuldt af smilerynker, fuldstændig
ovalt og fornemt i linerne og bar et skær af blid modtagelighed og
udstrålede så megen varme. Det korte hår, der blottede den værdige
pande, var pertentligt krænget indad i spidserne og skinnede med en
glans af silke, som fremhævede den brunlige lød. Det var ganske enkelt
umuligt ikke at blive bjergtaget af den simple, men fabelagtige kends-
gerning, at hun var der.   

Bagefter stod jeg på lur i gården ved en afskallet bænk under halv-
taget og blev helt nedtrykt over at iagttage de kedelige omgivelser,
som også var hendes. Ruderne spejlede den klare søvnige himmel, der
var brudt frem. De drev endnu af væde og var lysende grå som tin, og
murstenene bar den mørke bedrøvede nuance efter regnen. Det var,
som om sommeren havde fået en for tidlig død i efterårets begyn-
dende barskhed. Jeg lod mig rive med af regndryppene gennem de
utætte tagrender, der spillede en meningsløs melodi. Den friske, svale
luft, som skyllen havde efterladt, hvirvlede omkring og greb om de
våde blade. Det løv, der sad tilbage på træerne, var tørt og forvitret,
slet ikke grønt mere. 

Maya passede ligesom ikke ind i det. Hun svingede graciøst tasken
fra den ene hofte til den anden og nærmede sig skoleporten. Hendes
bevægelser var lette og utvungne, som om hun havde uanede kræfter,
og der strømmede et nyt velvære fra hende. Kammeraterne henvendte
sig ikke til hende, generte som de var over for en ny elev. Eller de
mente simpelthen ikke, det betalte sig at vise bevågenhed, for måske
var det et kort bekendtskab, en spildt alliance. Ikke engang pigerne
kontaktede hende. Hun turde tilsyneladende ikke helt stole på, at reg-
nen var stilnet af og holdt paraplyen lidt udstrakt fra kroppen. Nu
krydsede hun gaden, og skørtet under tunikaen blafrede i sidevinden.
Jeg skimtede hende lige ved stoppestedet, da en hel konvoj fra hæren
skjulte hende, og de kraftige hjul slyngede mudder på vejbanen. Så
sendte hun mig et genkendende blik fra skurets mylder, idet jeg
passerede fodgængerfeltet, hvis hvide striber som sædvanlig havde for-
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skubbet sig i løbet af sommeren. Da jeg kom hen til hende, var rytmen
slået i stykker mellem mine fødder. Hun stod inde under halvtaget
med ansigtet lidt på skrå og drejede langsomt den citrongule paraply.
Hun skulle heldigvis også med linie 1 hjem. Den førte først udenom
Denas centrum i et sammensurium af bjælker, mursten og støv og en
særlig stank fra affaldsspandene, der stod skæve og vaklende på for-
tovene, så over floden på Første Kædebro og videre gennem Valda Syd
til endestationen i det plørede Valda Nord, hvor jeg boede.  

  Vi var hurtigt enige om at droppe tom snak om vejr og trafik. Hun
var gudskelov ikke den, der strøede om sig med ligegyldige vittighe-
der, og hun sagde heller ikke noget sludder bare for at bryde stilheden.
I skolen og sporvognen optrådte verdensmestre i at tale om ingenting
og oven i købet gøre det med god samvittighed uden at få dårlig smag
i munden, og når de tog sig sammen til en smule seriøsitet, var det den
ledsagende gestus og selve tonen, det kom an på, og ikke indholdet.
Men Maya forstod at sætte dem på plads. Allerede første tur hjem fik
jeg en forsmag på, at hun var i stand til at give svar på tiltale, hvilket
var en fascinerende kontrast til hendes blide sarte ydre. Vognen
skramlede og krængede forbi kvarterets mørke uregelmæssige facader
med kabelstangen gnistrende og et kølvand af papirstumper efter sig.
Sporvognen var ellers ikke det mest bekvemme sted at føre en samtale,
især ikke i myldretidens hvepserede, men hun var bedøvende ligeglad.
Vi lænede os til hinanden, når den svajede og tumlede rundt med pas-
sagererne som kvæg, og børnene hylede, men Mayas røst trængte gen-
nem det hele. Hun holdt balancen i slingeret, mens jeg ravende greb
ud efter stropperne for ikke at træde hende over tæerne eller vælte
omkuld som en klumpedumpet klovn. Så var der billetkontrol. To uni-
formerede herrer mønstrede kabinen. 

– ‘De minder om skolen,’ sagde Maya.
– ‘Hvordan?’
– ‘Jo, de ligner lærere, der skal tjekke, om man har læst sine lektier,’

svarede hun og lød helt vrængende, da hun udtalte ordet ‘lærere.’ Det
bekymrede mig at høre hende så rebelsk.

Et sjak i arbejdstøj havde stirret overlegent udfordrende på hende
hele vejen til Første Kædebro. Jeg havde dem mistænkt for bevidst at
presse Maya op mod vognstyrerens kabine, og jeg syntes også de
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havde hænderne lidt langt fremme. Skidtet på dragterne klistrede på
os i svingene, og Maya sendte dem vrede sigende blikke og vendte sig
rømmende mod mig som en allieret i foragt, og nu fik hun et smudsigt
slag på skulderen som kvittering.

– ‘Hej skrøbelige tøs. Er vi så slemme? Er du prinsessen på ærten?’ 
– ‘Nej, men jeg må bede vognstyreren lukke vinduet op snart.’
– ‘Hvorfor det?’
– ‘Fordi jeg får kvalme af at høre på jer. I er så forhippede på at

prale med de skibe I har bygget, og at de har så og så meget tonnage,
som I bider meget mærke i, og vi andre er tvangsindlagt til at høre på
det. I har vel også bygget broen her og opfundet hjulet, ikke? Og hvad
med ilden og krudtet? Der er altså også ingeniører med i spillet.’

Nu rullede de med øjnene og vrikkede beklagende med hovedet,
mens ordene savlede ud mellem læberne.

– ‘Vorherre bevares, skal det være fremtidens støtter, blomsten af
ungdommen? I skal vel pleje jeres vomme med tørre papirer og vil
ikke være jeres løn værd.’ Tonen var så fuld af bitterhed, at det var som
om de ville fortælle meget mere eller noget helt andet, og et øjeblik
forestillede jeg mig, det var en ganske anden sludder, der fandt sted,
som et skyggespil i et dukketeater.

– ‘Alt det pladder, I bralrer ud med, er som slugt råt fra Nyheder-
nes robotter,’ fortsatte Maya, og al opmærksomhed i sporvognen blev
med et rettet mod hende, et øjebliks vibrerende stilhed blev afløst af
hosten mod de matte ruder og børns pludren. Sjakket tog bovlamme
bestik af situationen.

– ‘Og i øvrigt står man ikke og guffer slik i sig med kæber, der kna-
ger i leddene, når man tiltaler en dame.’ Sandt nok lignede de ikke
helte, som far yndede at kalde dem derhjemme. Jeg fik faktisk helt
ondt af deres stramme udtærede kontrafejer og visne hår. De masede
mod bagenden, mens de hovedrystende mumlede noget om ‘højrø-
vede studenter.’ Selvfølgelig var de irriterende at høre på, men det var
jo folk, der tjente deres tarvelige udkomme ved at knokle fysisk, og jeg
følte trang til at lægge en dæmper på de dårlige vibrationer.

– ‘De har nok haft en hård dag,’ hviskede jeg til Maya.
– ‘Ja, de stinker langt væk af sprut . . .  drikker for at holde dampen

oppe, så slipper de for at tænke,’ svarede hun stille konstaterende. Så
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skottede hun mod vinduet. Jeg var ikke rigtig med på, hvad hun nu
ville fortælle mig. En flok velklædte støjende mænd var på vej ned ad
Ringgaden i retning mod Byskoven. Overdrevent malede piger søgte
taskedaskende hen mod dem med udfordrende blikke og bar en fjern
skødesløshed, der var så genkendelig blandt de nølende bilister i
rabatten. Men pigerne foretrak udlændinge. For pengenes skyld.    

– ‘Se, hvordan de leger konger derhenne . . .Turister, selvfølgelig,’
sagde Maya. Jeg havde troet, hun hæftede sig ved de prostituerede. Nu
så jeg de fremmede svajede og skrålede og standsede op ved boderne
for at købe tilfældige varer. 

– ‘Alt er jo så rørende billigt for dem. De kan rigtig føre sig frem,
ikke? . . .  Det er en kæmpe brandert de har på. Gud, hvor de går dårligt
. . .  Det er jo derfor alkohol ikke koster noget.’

– ‘Hvad mener du?’
– ‘Det er da helt bevidst. For at tækkes turisterne. Hvad har de

ellers at komme efter?’
– ‘Der er da både Kongefæstningen, Det Magiske Teater og kæde-

broerne ikke at forglemme. De blev jo betragtet som teknisk forud for
deres tid, da de blev bygget,’ indvendte jeg, mens passagererne lyttede,
og jeg følte, jeg måtte overbevise hende for enhver pris. Sveden var
begyndt at hagle ned ad panden, og det var som om jeg forsøgte at
gribe efter et af fars argumenter i lommen, men jeg kunne ikke bjerge
dem. De smuttede fra mig.

– ‘Ja, men det er jo tyve år siden, og de andre ting, du nævner,
findes alle andre steder, bare ikke så afsides. Nej, det er for at lokke
turister til landet. Og selvfølgelig for at dæmpe gemytterne blandt os
indfødte. Når folk drikker sig fulde, er de jo ikke videre oprørske. Så
glemmer de deres problemer,’ fortsatte hun.

Jeg sitrede lidt i kroppen. En pludselig tranceagtig forskydning af
den indre orientering havde fundet sted, som om verden havde mistet
sit fodfæste. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige og heldigvis opdagede
Maya, at samtalen sled på mig, så da vi kørte over Første Kædebro til
Valda Syd, skånede hun mig. Nu iagttog hun bare solstrålerne, der
glimtede gennem jernkonstruktionerne og glitrede hen over spor-
vognsrudernes snavsede figurer. Bag os lå Dena som et søvnigt flad-
trykt sneglehus. Så langt øjet rakte sås de vældige sammenhobninger
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af betonklodser i forstæderne med gråsorte skyggesider og brunlige
flader mod solsiden. Nedenunder spejlede Toldkajen sine barskt funk-
lende lysglimt i flodens blændende overflade og mindede om det gul-
lighvide glimt i en panters øjne, en jævnt flydende konstant kraft. Hun
boede ikke langt fra Kongefæstningen i et kvarter i Valda Syd, hvor
mange kontorfunktionærer og mindre forretningsdrivende holdt til.
Der lå en del ensartede, men ganske rummelige træbungalows bag
hovedstrøget omgivet af verandaer med cypresser. Men det var som
om disse firkantede huse var stillet forkert den dag på grund af Maya.

– ‘Det ligner kulisserne til en westernfilm,’ sagde jeg. Så lo hun
spjættende. 

– ‘Ja, men der er ikke meget cowboys over folk her,’ konstaterede
hun. Det var sandt nok. Noble, højtidelige herrer med blød puld i hat-
ten og blanke attachetasker steg af med hende og foldede etuiet om
paraplyen med stor omhu. Jeg strakte mig nysgerrigt for at få øje på
hende, da vognstyreren satte i fart, for jeg ville gerne vide nøjagtigt,
hvor hun boede, men tabte sporet i den blå luft, så snart flokken
spredtes. Da mærkede jeg, at hele kroppen værkede, som om den
havde været snæret af stramme greb. Lidt efter afslørede ruten de uen-
delige kolonner af gipsagtige betonklodser, der dækkede hele Valda
Nord med overvældende og rå substans. Gaderne blev smallere, og
sporvognen bumpede over de blankslidte kloakdæksler og øgede
hastigheden. Fra skinnerne hvirvledes støv og blade op og fløj ind på
fortovene. Rundt omkring stod små knægte med udfordrende mimik,
flænsede undertrøjer og slikpinde dinglende frækt i munden, og gen-
nem blokkens åbne kældervinduer så jeg nøgne tatoverede overkroppe
rafle og bælle brændevin, som om de ejede det hele. Vi boede heller
ikke som partispidserne flest. Far og mor forsagede den luksus, der
mødte en i visse kvarterer i Valda Syd. De høje facader og betonen
fortættede sporvognens hvinen på vej ind i remisen, og jeg forstod
pludselig, hvorfor Maya havde været så ond i sulet mod sjakket i spor-
vognen, som sagtens kunne være blandt dem, jeg nu iagttog. 

Det var en pinsel at slippe Maya så drastisk hver eftermiddag og
bagefter gennemleve mørket og sølet i Valda Nord uden hende. Det
var, som om jeg så alting i hendes lys nu, og det forstærkede savnet
som timerne gik.
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Andet kapitel

ed tiden var en dunkel indforstået hvisken i stamknejpens
og ventesalens kroge blevet tydeligere. Folk var meget
alvorlige og fortrolige, når de fablede om at blive flået for

daglige indkøb og ikke måtte dit og dat, især ikke rejse ud. Mayas
åbenmundede ord i sporvognen blandt så mange fremmede impone-
rede mig, men gjorde mig også dybt bekymret. Hvordan kunne hun
vide sig sikker på, at en af de spøgelsesagtige mænd med mapper ikke
ville forfølge det?  De så ud til at have orden i sagsakter og instrukser i
mapperne. Habitterne var knappet helt op til hagen uanset vejrliget,
og hvad Maya sagde. De stod uberegnelige for sig selv og kunne gribe
ind når som helst, for de var der vel rundt omkring, sikkerhedstjene-
sten, blot var det ikke til at vide præcis, hvem blandt disse tilsynela-
dende anonyme. Sådan noget gik der mange lavmælte rygter om. Jeg
havde tit lyst til at rive mapperne fra dem, for de måtte ligge inde med
en viden, og der var så meget, vi ikke kunne snakke om derhjemme. 

Hvis der var et sted, man ikke skulle ytre sig kritisk, så var det i
skolen. Programmet pålagde eleverne at være ‘loyale og politisk bevid-
ste,’ så jeg var meget spændt på, hvordan hun ville begå sig i timerne.
Næste morgen var hun igen ved min side og omsluttede mig med sin
dulmende parfume og forholdt sig helt rolig, men meget opmærksom,
nærmest som et afventende rovdyr. Hun mindede mest om de obser-
vatører fra undervisningsministeriet, som nogle gange listede uan-
meldt ind ad døren og satte sig bagerst i lokalet og noterede, hvad de
mente om undervisningen og pludselig kunne afsætte en lærer ved at

M
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overfortolke en banal udtalelse. I hvert fald gik det altid på, at læreren
var ‘politisk opportunist.’ 

I frikvartererne knejsede hun rundt for sig selv i gården, mens jeg
prøvede at fange hendes vævre skikkelse mellem de dumme løbske
boldlege og den infernalske råben, og når jeg først fik øje på hende og
fastholdt billedet, var det ved Gud som om hendes krop voksede i
solens glans over hende. Jeg var bange for at få en bold i hovedet, hvis
nogen så, jeg nærmede mig. Til frokost vred jeg hjernen for at finde
noget, der ville fænge, men hun sagde stille ‘jeg spiser,’ føjede læberne
sammen og drejede betænksomt øjnene mod mig, hvis jeg viklede mig
ind i noget. Så det endte med, at jeg bare betragtede hver trækning i
hendes ansigt og den fascinerende gyldne tråd i de brune øjne. Jeg
kunne se, at spisningen nærmest var noget helligt for hende, noget hun
ville værne om og hygge sig med i fred. Hun brugte oceaner af tid til at
placere de forskellige ingredienser på tallerkenen og skulle ligesom
først føle, hvordan bestikket lå i hænderne, og hun tyggede små bidder
ad gangen ufatteligt længe og tørrede sig grundigt om munden. Kam-
meraterne havde lagt mærke til, vi spiste sammen, og kom hurtigt med
bemærkninger. Det var hverken almindeligt eller velset, at dreng og
pige rottede sig sammen. Det var uacceptabelt at isolere sig og decide-
rede parforhold var bandlyst. Skoleledelsen mente helt alvorligt, at det
hæmmede indlæringen med kæresteri. Vores adfærd blev åbenbart
opfattet som et skridt på vejen, for når klokken ringede ind til næste
time, var Maya den sidste, som brød op. 

– ‘Jeg vil gerne tygge af munden og synke maden, ikke hænge i en
klokkestreng,’ sagde hun. Da flokken så svansede forbi os, hviskede de
hånligt ledsaget af denne spruttende fnisen, der var så tumpet. 

– ‘Skal du ikke kysse hende?’ eller ‘Dav, tvillinger,’ sagde en af dem,
hvorefter en anden rettede: ‘Nej, siamesiske tvillinger.’  Så spruttede
de denne fnisen ud i et kor, der var så dumsmart, for det var dem
meget magtpåliggende at vise, at de skam havde nys om, vi havde
noget sammen og nåede lige et henkastet blik mod frokostvagten, som
tillod drilleriet. De ville så gerne have mig ned i støvet, og hvis de
først formåede at sætte et rygte i den retning i omløb, uanset hvor
meget de havde at hænge det op på, så ville de utvivlsomt gnide sig i
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deres små hænder ved udsigten til, at jeg blev strittet ud. Maya klarede
disse pinlige situationer, så de helt forfjamskede listede fra os. 

– ‘Du tør vel ikke engang røre en piges hånd,’ sagde hun, eller ‘du
skal have stærkere briller, hvis du ser så dårligt.’ Det var hendes gene-
ralprøve til de kvantespring i sporvognen, der strømmede ud af hende
efter skole.

Det var om fredagen, hun første gang blev hørt. Gamle lektor Sac-
sellys bulldoghoved gled op og ned ad navnelisten i protokollen for at
finde det offer, der skulle høres i kemilektien, og han trak demonstra-
tivt afgørelsen ud. Enhver undtagen Maya og jeg forsøgte at dukke
hovedet eller skjule sin nervøsitet, når Sacselly indimellem kiggede op
og rettede et fast blik på en af eleverne. Da han havde gjort det tre
gange over for Maya og smagt dvælende og eftertænksomt på hendes
navn, lukkede han protokollen med et smæld og råbte: ‘Maya til tav-
len.’ 

Så leverede hun varen deroppe et langt stykke hen ad vejen, og jeg
var helt lettet, for jeg var så betaget af hende, at det ville være katastro-
falt, hvis hun ikke klarede stopprøverne, og jeg igen skulle sidde alene
med slænget åndende i nakken. Nu skrev og snakkede hun om syrer og
baser, og alt var rigtigt, men præsenteret dæmpet og langsomt helt
uden den glød og slagfærdighed, der ellers var hendes gebet. Hun
kedede sig. Så ville Sacselly have flere detaljer frem og drejede stædigt
hendes koncentration ind på dem, og så kom det snublende fra hende
og reddet med det yderste af neglene, og de andre sukkede øretæve-
indbydende bagved. 

– ‘Det står altså ikke i bøgerne,’ indvendte hun ude i tovene. Sac-
selly fnyste bare misbilligende.

– ‘Derfor kan du vel godt ræsonnere dig lidt frem, ikke? . . .  I skal
ikke kun holde jer til bøgerne. I må gerne tænke selv,’ sagde han og
vendte håndfladerne mod loftet for at vise, hun trak store veksler på
hans tålmodighed. Men Maya var ikke færdig med ham. 

– ‘Jeg er nu tilfreds, hvis jeg forstår selve lektien, og det virker til-
strækkelig belyst. Jeg går nemlig ud fra, det er rigtigt, hvad der står,’
sagde hun. Nu var hun ved at tale sig varm, og mine fingre blev helt
hvide af deres greb om bænken. Jeg var bange for, at Sacselly ville
lokke hende over stregen. Han var dog blevet så optaget af sine syrer
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og baser, at han ikke kunne nære sig, tog fat i kridtet, opstillede form-
lerne og regnede på dem, og Maya lod ham bare gøre det uden at
forsøge at supplere ham, gad ikke vise hun forstod det, ikke så meget
som et nik blev det til. Hun havde opgivet ham. 

– ‘Det ved hun da godt, hvis hun får lov,’ for det ud af mig. Jeg var
ikke længere så sikker på, hun ville få en høj karakter.

– ‘Hov, hov, vent til det bliver din tur. Det er mig, der underviser, er
vi enige om det?’ sagde Sacselly spidst og stirrede et øjeblik undersø-
gende på mig. Så svævede hun tilbage til sin plads med et underfun-
digt drag om ansigtet, der både var blødt og anklagende, som om hun
var klar over, at min indblanding var velment, men helt unødvendig. 

Næste time tog hun revanche. I musik viste hun et fantastisk øre
for at gengive de melodier, som læreren klemtede løs med patetiske
bevægelser ved flygelet. Hun overtog hans ‘Lieder ohne Worte’ og
spillede dem flydende uden at skele til nodebladet. Læreren skulle
også bruge en til at synge solo, noget han så frem til. Han var helt frå-
dende om munden, vendte sig for at gå hen til protokollen på katede-
ret, så klassen kunne nå at mærke suget i mellemgulvet, men så skete
noget uventet. Maya rejste sig frivilligt. 

– ‘Jeg er vant til det, kommer fra et hjem med klaver,’ sagde hun
henkastet, mens læreren stod og måbede usikker på situationen. En
glasklar sprød stemme fyldte rummet, som kom den fra en anden ver-
den, og fik klassen til at lytte ærbødigt. Bagefter var rummet på en
eller anden måde renset, og akustikken føltes bedre. Sangstemmen var
endnu mere gennemtrængende og robust end den røst, hun ellers for-
midlede sine rammende ord med, fuld af sødme i et højt kraftfuldt
toneregister. Havde nogen hævdet, at hun kunne sprænge vinduesru-
derne med den stemme, ville jeg have troet det. Hun rejste sig sva-
jende mod klaverbænken, som om en fortsat bevægelse i musikken
havde vippet klasseværelset mod hende. Nu blev hun kaldt ‘natterga-
len,’ og snart kom ‘akrobaten’ til. Det var pigerne, der hentydede til
hendes virtuose omgang med redskaberne i gymnastik, noget jeg i
sagens natur ikke havde fornøjelsen at overvære ved selvsyn, skønt jeg
glimrende kunne forestille mig, at de andre høns tog sig ud som klu-
dedukker, der blev trukket i snore, sammenlignet med Maya.     
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Allermest spændt på Maya var jeg i politisk videnskab. Læreren
havde nemlig rig lejlighed til at ævle om kapitalistiske stater på sam-
menbruddets rand med lutter tiggere, ludere og narkomaner og ‘den
ondsindede embargo, der havde til formål at fravriste Valdadena revo-
lutionens strålende fremskridt,’ for læreren talte om revolutionen som
en vedvarende, ikke en afsluttet begivenhed, og så var der yndling-
stemaet: Den forestående amerikanske invasion, som Nyhederne
havde fablet om i masser af år. Men eftersom jeg var flasket op med de
historier via fars daglige forelæsninger til aftensmåltidet, kunne jeg
bare rable det af mig så let som ingenting. Ikke at jeg troede på det, jeg
sagde. Valdadenas kyster havde høje skrænter, og hvis det endelig
lykkedes at landsætte faldskærmstropper, ventede bjergene overalt
uden for Valdadena City. De var stejle som ind i helvede, og opgaven
blev ikke nemmere af den massive skov i dalene og floder uden over-
gange. Men hvad hvis Maya rodede sig ud i noget, hun ikke kunne
hale i land f.eks. kom for skade at påstå, det var løgn alt sammen? Den
første lektion fandt sted i anden uge, og så blev Maya hevet frem. Hun
rejste sig trevent og stod med hænderne over kors. 

– ‘Nå, historisk materialisme, hvad siger du?’ begyndte lektor
Mubostin.

– ‘Har ikke læst på det, interesserer mig ikke’ svarede hun uden
antydning af flovhed, for det måtte hun da selv bestemme. Læreren
satte sig tungt på katederstolen og tog brillerne af og stirrede himmel-
falden på hende. En straf skulle udmåles, det stod klart, men lige i
øjeblikket vidste han ikke rigtig hvilken. 

– ‘Du ved, at det er landets fremmeste gymnasium, du går på, ikke?
Er du klar over, at det er de bedste lærerkræfter, der er til rådighed her.
Folk med fremragende videnskabelig ballast, som sagtens kunne få
givtige stillinger på de højere læreanstalter, men af idealistiske grunde
har foretrukket at stimulere arbejderklassens intellektuelle kapacitet
ved at undervise her og skabe det bedste grundlag for videreuddan-
nelse.’

– ‘Jeg kommer desværre ikke fra arbejderklassen,’ svarede hun tørt.
Der gik et sug gennem klasseværelset. Mubostin kastede hænderne op
i luften, som om han var nået til et klimaks. Så støttede han hagen med
hånden og stod længe tavs og ubevægelig, overvejende det næste
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skridt. Den kommentar var ikke til at bære for ham. Han satte sig igen
ved katederet og skrev en anmærkning i protokollen. 

– ‘Du får en indberetning til rektor.’
– ‘For hvad?’ Hendes mund krusede sig lidt spotsk.
– ‘For at undergrave klassens disciplin . . .  og despekt for faget.’ Vre-

den svulmede i hans ansigt, så den var ved at bulne ud af øjnene.
– ‘Det er i orden,’ pippede Maya. Jeg kunne se, hun ikke ville drive

ham længere ud. At det var nok for hende for denne gang.
– ‘Sæt dig.’ 
Han viftede med hånden uden at se på hende som om hun var en

flue, der generede ham.
– ‘Julian, vil du ikke lige?’ sagde han og slækkede på det ætsende

tonefald. 
– ‘Held og lykke,’ hviskede Maya. Det hørte Mubostin. Et kort øje-

blik flammede det bistre op i ansigtet på ham, men da jeg tog fat i
kridtet, forsvandt det ligeså hurtigt igen.  Så udpenslede jeg emnet på
min egen overlegne facon, der var så indstuderet, nød i rasende tempo
rampelyset, skulle rigtig vise jeg havde styr på det, inden jeg afleve-
rede kridt og svamp til næste offer som i et hæsblæsende stafetløb. Jeg
hørte flokken fnise, når jeg drønede gennem stoffet, mens kridtet
flænsede og støvede til alle sider, og læreren fik ikke et ord indført, for
det var mit show. Dengang anede jeg ikke, hvor latterlig jeg tog mig ud.
Det må have været utåleligt at overvære. Jeg bildte mig ind, at selve
fremstillingsformen ville dupere lærerne, og indholdet var bare en
lind strøm af udenadslære, som fik mig til at føle, jeg var en automat,
der kværnede ud i et tomrum. Jeg havde da tit hørt slænget fjante løs
bagved, men det var først den dag jeg mødte Mayas skæve blik, at det
så småt gik op for mig, hvilken dåre jeg var. Der var ingen begejstring
at spore. Hun sad bare og snoede en krølle af håret om fingeren og så
demonstrativt ud til at kede sig. Hele vejen hjem var det  det friske og
spontane ryddet til side. Hun snakkede ganske vist med en receptio-
nists professionelle veloplagthed og indsmigrende kadencer, men
munden var forpint og blikket langt borte, så jeg ville ikke bore i ind-
beretningen. 
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Til aftensmåltidet samme aften ordnede far alt med sin stærke og kon-
cise stemme. Han var ekspert i at overbevise og en dynamo af smit-
tende energi. Officersagtigt og meget virkningsfuldt styrtede han
rundt i lejligheden. Selv om jeg gjorde visse iagttagelser på den dag-
lige rute, var jeg aldrig i stand til at drage endelige konklusioner, var
jeg først ved at gribe dem, smuttede de fra mig som våd sæbe, når far
udlagde det hele med syn for sagn. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle tro.
Der var noget naturligt tillidsvækkende ved ham, og han var i stand til
at holde et selskab fanget bare ved at gestikulere på en bestemt måde.
Han snakkede meget bekymret om Lubson, en af de to andre medlem-
mer af Det Almene Sekretariat, som holdt møde hver mandag hos os.   

– ‘Han har ikke helt det stof, der skal til,’ sagde han med en tone,
der antydede, det var en dødssynd, og fortsatte endnu mere dystert:

– ‘Hvis vi havde et andet politisk system, er jeg bange for, han også
bare ville albue sig frem. Han forfølger sine egne karriereambitioner
på bekostning af partiet.’ Han klaskede håndfladerne hårdt mod bord-
pladen, så bestikket raslede, et trick han yndede for at understrege
ordenes vægt. Mor skiftede emne til det tredje medlem af sekretari-
atet:

– ‘Aslandy skulle nu også tage og gøre noget ved sit ydre,’ sagde
hun. 

– ‘For dig drejer det hele sig om, hvordan man fører sig frem,’ kon-
staterede far træt og sank tilbage i stolen.

– ‘Han bruger flere numre for små sko, og de er hullede i kanterne,’
fortsatte hun indigneret.

– ‘Og hvad så?’
– ‘Det er det vigtigste ved en persons påklædning. Man kan være

nok så laset ellers, men det betyder ikke så meget, hvis bare fodtøjet er
pænt og velpudset.’ 

Nu lo far befriende, mumlede noget om hvor småborgerlig mor
var, havde pludselig glemt alt om bekymringerne over Lubson og fik
tårer i øjnene, da mor fortsatte med at rakke ned på Aslandys barnlige
smag, slipset med motiver fra tegneserier og den storternede, alt for
spraglede skjorte. Far blev meget afslappet af at høre sin egen run-
gende og uhæmmede latter i fuld vigør, og det plejede at påvirke mig
og mor, men lige den aften blev jeg ved med at stikke håbløst til kødet.

kapitel2.fm  Page 18  Friday, July 18, 2003  10:31 AM



19

Ja, jo større løssluppenhed, det lykkedes mor at vikle far ind i, jo mere
nedslået blev jeg. Det var Maya, jeg ikke kunne få ud af hovedet. Jeg
frygtede den indberetning, hun havde fået på halsen. Hvis hun blev
smidt ud af skolen, ville verden styrte sammen. Mor havde bidt mærke
i mit humør, for nu pirkede hun til mig.            

– ‘Du har ikke spist op . . .  Du ser noget betuttet ud . . .  Hvordan er
det gået i skolen? Du kan ikke forvente at ligge øverst hver gang,’ sagde
hun, mens far tørrede øjnene i servietten og strammede læberne til et
behersket smil.

– ‘Ja, er der sket noget?’ spurgte han og kørte sin finger rundt i den
cirkel, det våde glas havde dannet på dugen, og lignede pludselig en
artig spejderdreng. 

– ‘Ja, jeg har fået en sidemand, en pige,’ svarede jeg tøvende.  
– ‘Og hvad så . . .  Du har vel godt af lidt kvindeligt selskab som

modtræk til al den mandehørm i skakklubben,’ sagde far utålmodigt
og drejede loftslampen, så den skinnede ligeligt mellem os. 

– ‘Ja, det er skam udmærket . . .  Hun er en vældig sød pige, og vi er
allerede blevet kammerater . . .  Der er bare det ved det, at hun er sådan
lidt . . .  hvad skal jeg sige . . .  vild i det.’ Samtalen tærede på mig, selv om
den knap nok var kommet i gang. Jeg ville så gerne høre fars mening,
men brød mig ikke om at bringe Maya for meget frem i lyset.

– ‘Nå, en frisk tøs. Det gør vel ingen skade.’ Han kiggede lige over
på mor for at antyde enigheden mellem dem. Hun så meget mere
alvorlig ud end ham, som om hun mere fornemmede, hvad det drejede
sig om.

– ‘Hvordan har hun det med skolen,’ spurgte hun.  
– ‘Hun er skam klog nok, men ikke altid lige flittig. Faktisk fik hun

en indberetning i dag.’ Jeg kunne ikke længere undlade at bralre ud
med det, jeg brændte inde med.  

– ‘Nå, gad ikke læse,’ konkluderede far. Jeg kunne mærke han var
ved at komme på mærkerne igen. Det havde for længe siden været
hans store mission at arbejde for befolkningens skrive- og læsefærdig-
heder.

– ‘Hun sagde, det ikke interesserede hende.’
– ‘Slap i koderne, hva’? Hvilket fag var det?’
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Åh, nej, tænkte jeg. Hvis det så bare var biologi, som ikke optog far
en døjt, men politisk videnskab var netop det mest ømfindtlige at
forsømme. Det var faget, der mere end noget andet, skolede eleverne,
og nu måtte jeg gå til bekendelse. Far blev helt stødt, da jeg spagt
nævnte, det var politisk videnskab, men mor kom mig til undsætning.  

– ‘Måske går hun ikke så meget op i det område. Det behøver ikke
betyde, at hun er anløben. Hvis hun ellers er en sød pige, er det da en
noget hårdhændet behandling, hun har været ude for. Herregud,
glemte at læse lektier. Indberetter man for det?’

– ‘Ja, for pokker, tænk hvis vi skulle sløse med alle de fremskridt, vi
har opnået inden for undervisningen,’ udbrød far prompte. Tonen lød
som var han udsat for en personlig fornærmelse. Mor måtte fare med
lempe.

– ‘Men hvis nu det er en pige, Julian er glad for. Hvis hun ellers er
fornuftig, men har haft en dårlig dag.’

– ‘Ja, man må jo så bare håbe, hun besinder sig.’
– ‘Men er det ikke noget, du kunne gøre noget ved,’ fortsatte mor.
– ‘Hvad mener du?’ Han så pludselig lettere smigret ud.
– ‘For Julians skyld. Han har jo ikke for mange kammerater i forve-

jen. Det er da synd, hvis hun må forlade skolen, og Julian igen skal gå
rundt for sig selv. Du må tænke på (nu blev stemmen mere dristig),
han har ingen søskende. Du kender så mange. Kunne du ikke tale med
nogen på skolen?’ Udsigten til at far ville komme Maya til undsætning,
fik mig til at bryde ind, ikke mindst fordi far for en gangs skyld ikke
rigtig vidste, hvad han skulle stille op. Jeg forsøgte at udglatte Mayas
brøde.

– ‘Jeg tror bare ikke, hun lige var i humør til lektier aftenen før. Det
sker nogle gange med pigerne i klassen,’ sagde jeg.

– ‘Nå, er man nu pludselig blevet ekspert i kvindekønnet. Det må
jeg nok sige. Hvor længe har du kendt hende? Er det ikke en uges tid,
siden I startede i skolen?’ Når far skæmtede, var det tegn på, han var
ved at tø op. Så gjaldt det bare om at lade som om man morede sig over
hans humor.        

– ‘Rektor Schlogo er da en af dine gamle bekendte. Skylder han dig
ikke en tjeneste efterhånden?’ spurgte mor indtrængende.   
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– ‘Lad gå, jeg får fat i ham. Men Julian, du må holde øje med hende,
tage dig lidt af hende. Det går ikke en anden gang.’

Sådan gik det til at Maya slap for videre tiltale. Oven i købet skånede
Mubostin hende mange uger frem. Han skulle ikke nyde noget, efter at
far havde intrigeret i sagen. Jeg havde utålmodigt ventet på, han skulle
betro mig udfaldet, og frygtede han helt havde glemt hende. Men en
aften, da mor på slaget ni sagte bankede på døren og stillede den sæd-
vanlige bakke med te og rundstykke på mit skrivebord og i største
ærbødighed for lektierne skænkede op, fangede jeg hendes hviskende
besked: 

– ‘Far har snakket ganske kort med rektor Schlogo. Maya har ingen
grund til at bekymre sig mere. Indberetningen er annulleret.’ 

Det gjorde mig så overstadig, at jeg ikke kunne tage mig sammen til
resten af lektierne. Jeg nævnte intet for Maya om det. Jeg ville ikke
skilte med fars indflydelse. Hvis hun ikke allerede vidste, at far var
medlem af Det Almene Sekretariat, så skulle kammeraterne nok sørge
for, før eller siden, at fortælle det, men jeg så ingen grund til at træde i
det. Jeg foretrak at underspille hans indflydelse, og til det formål
lønnede det sig ikke at røbe intermezzoet. Det hastede i hvert fald
ikke. Vi var endnu ikke så nært knyttede, at det var uden risiko. I
betragtning af hendes indgroede had til det, partiet stod for, som skin-
nede så tydeligt igennem, kunne jeg ikke regne med, hun ville accept-
ere mig som ven, når hun kendte fars position. Hun kunne jo ikke vide,
at jeg ikke selv var så sikker på, at far troede på det rigtige. Det var
noget, jeg havde tænkt mig at betro hende efterhånden.      
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Tredje kapitel

n dag skulle hun et ærinde, trippede på den ene fod ved stop-
pestedet og tog tilløb til at sige et eller andet. 
– ‘Jeg skal til 1. maj-parken og står af på Ringgaden,’ sagde hun

legende og lurende. Jeg regnede med, hun ville til forlystelsesstedet
Luna Park, og hvor var det længe siden, jeg havde været der! Som en
flotindpakket grøn æske svøbte 1. maj-parken Luna Park i sin bug, og
jeg huskede pludselig forlystelserne og mylderet af hænder, der pole-
rede tælleapparaternes gelændere, de overrevne boner uden gevinst,
som hvislede om fødderne, den løsslupne stemning af lykketræf og til-
fældigheder, de kanelhvide orientalske tårne og fiskedammene. Forsla-
get om at tage med lå allerede og boblede i mig, da jeg spurgte, om
hun skulle derind.

– ‘Nej, ikke Luna Park,’ svarede hun. ‘Den er jo lige lukket for
sæsonen. Måske kender du det sted, hvor tunnellen fra Revolutions-
pladsen fører op til 1. maj-parken?’ 

– ‘Ja,’ løj jeg, ‘sker der noget særligt i dag? Er der koncert?’
– ‘Nej, men der kommer stadig mange på denne årstid,’ svarede

hun og forsøgte at læse noget i mit ansigt. ‘Jeg har tænkt mig at trylle
lidt for at tjene en ekstra skilling. Lommepenge, du ved. Og for øvel-
sens skyld.’ 

– ‘Er det tilladt?’ spurgte jeg desorienteret. Jeg havde aldrig set
nogen stimle sammen i byen. 

– ‘Officielt ikke, men lige der ser politiet gennem fingrene med det.
Af hensyn til turisterne vel. De skal tro, alt er fryd og gammen,’ sagde

E
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hun indforstået, men så var det, som om hun fortrød den sidste sæt-
ning og for at skifte emne sagde:

– ‘Jeg kan høre, det er længe siden, du har været derinde.’
– ‘Ja,’ svarede jeg, ‘og Luna Park har jeg ikke været i, siden jeg var

helt lille, før min far fik travlt.’  
– ‘Politiker?’ spurgte hun stille, og jeg anede i tonen det dannede

menneskes hensyn til det pinlige. Hun havde endnu aldrig været grov
over for mig. Det blide og føjelige havde overtaget i smuk samklang
med det meget kvindelige ydre. Hun kendte mit efternavn, og det
ledte hende selvfølgelig på sporet af far, men hun ville ikke røbe, om
kammeraterne havde sladret om ham, og hvor meget hun vidste. Jeg
kunne mærke, hun ikke ønskede at være konkret om min far, at jeg
kunne fortælle, hvad jeg ville, når jeg var parat. Alligevel brød trangen
til at forsvare ham ud i lys lue. Jeg frygtede hele tiden, hun ville tippe
om på den anden side, den side hun havde vist over for arbejdssjakket i
sporvognen, folk far forherligede.

– ‘Ja . . .  men af en anden slags end andre,’ svarede jeg langt om
længe og vidste ikke helt, hvordan jeg skulle fortsætte. Heldigvis blev
jeg reddet af sporvognen, som nærmede sig fra hjørnet og overdøvede
os rumlende. Jeg var lettet over at slippe for at vikle mig ind i en nær-
mere udredning om fars reelle hensigter. Nu kaprede vi to pladser på
bagsædet, og hun anbragte sin taske mellem os. Så hørtes hjulene i
skinnerne under os, først med metalliske smæld, bagefter som en fjern
snurrende baggrundslyd, og jeg rugede over, hvilket emne hun mon
ville tage fat på, og hvordan jeg ville klare det, om jeg virkede kedelig,
og hvordan jeg undgik det fremover. 

– ‘Der er mange andre, der stiller sig op ved bænkene. Nogle har
små klapborde med,’ forklarede hun, inden tavsheden igen bredte sig
påtrængende mellem os, mens jeg i nogle vibrerende sekunder fam-
lede efter nogle ord, der kunne holde samtalen i gang.

– ‘De tryller vel ikke alle sammen?’
– ‘Nej, nej, det gør de skam ikke!’ Et smil var dukket op på hendes

læber. Hvor det dog klædte hende! Så fjernede hun det lige så hurtigt
igen, og hendes magtfulde alvor brød atter frem.  

– ‘Der er mange, der faldbyder deres varer. Det er mest gammelt
ragelse fra kælderrum, de forsøger sig med, tingel-tangel som de lige
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giver et pift med maling og pynter, før de sælger det. Andre spiller
musik. Det er et fristed,’ sagde hun med eftertænksom mine, som om
det forklarede hele sammenhængen. Vi nærmede os Ringgaden. Hun
ville snart stige af. 

– ‘Vil det sige, du tryller?’ spurgte jeg for at holde sludderen i gang.
– ‘Ja, det har gjort så længe, jeg kan huske,’ svarede hun og så mig

an med et strålende ekstatisk smil.
– ‘Hvem lærte dig det?’
– ‘Min far . . .  Han er tryllekunstner, og jeg går til hånde for ham,

når vi optræder. Jeg er hans assistent. Derfor er det så vigtigt, at jeg
holder færdighederne ved lige. Jeg øver de forskellige kunstgreb ved
brug af spejle derhjemme. På den måde kan jeg se, hvordan numrene
tager sig ud fra publikums side, men det er mest nyttigt at træne num-
rene foran levende publikum. Til gengæld er der risiko for at blive
gennemskuet, når man stadig er på øvelsesstadiet.’

– ‘Hvor optræder I?’
– ‘Først og fremmest i Cirkus Luna hele sommeren, du ved. De

holder til i det kinesiske tårn, ellers rundt omkring, hvor det passer ind
. . .  På varietéer, kabaretter og koncertsale . . .  Nogle gange også på
plænerne i Luna Park, men det er svært at møve sig ind der . . .  Der er
mange om biddet, for det er attraktivt at være eneste  optrædende  på
programmet. Man når ud til et kæmpe publikum . . .  De hyrer mest
store udlændinge på tourné jorden rundt.’ Hun sendte mig et verdens-
klogt smil, løftede kroppen og hældede en smule mod mig for at stige
af. Jeg besluttede at tage med. En spiraltrappe førte ned til det under-
liggende strøg, hvor luftbølger af dumpe lyde strømmede mod os. Jeg
var stærkt opsat på at opleve hende i fuld vigør og luskede efter hende
i bykernen, uden at sige noget som helst, og heldigvis spurgte hun
ikke, hvorfor jeg fulgte med. Trafikken susede om ørerne på os og
hæmmede samtalen. De gamle faldefærdige karréer afløstes af butik-
ker, efterhånden som vi nærmede os Revolutionspladsen. Jeg havde
vredet min hjerne for at finde et påskud for at følge med helt til 1. maj-
parken. Nu fik jeg en idé.

– ‘Måske kan jeg også underholde med noget,’ sagde jeg. Hun
kiggede undrende på mig.

– ‘Spiller du?’ spurgte hun
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– ‘Ja, men ikke musik. Skak.’
– ‘Ja, hvorfor ikke? . . .  Der er vist ikke andre, der har skak på pro-

grammet derhenne.’
 – ‘Men så må jeg først købe et skakspil, hvis du gider vente. Jeg

trænger til et nyt. Det derhjemme er nærmest slidt op,’ sagde jeg for at
antyde, at jeg var en seriøs spiller. Hun nikkede uden at afsløre, om
bemærkningen bundfældede sig.

– ‘Du kan vist skaffe det i hobbyforretningen herhenne,’ sagde hun
og pegede over mod en sidegade. Hun ventede udenfor. Da jeg kom ud
med spillet under armen, var hun væk. Jeg spejdede ærgerlig ned over
gadens skramlende køretøjer og mylderet af fodgængere, mens de
hvasse solstråler gled forbi i spejlflader. Så mærkede jeg pludselig to
handsker om øjnene. 

– ‘Hvem er jeg?’ spurgte hun med stemmen skummelt fordrejet. 
– ‘Det er dig, Maya,’ sagde jeg stakåndet.
– ‘Det er Lady Maya. Assistent for den store Maestro Wayza,’  ret-

tede hun og lo en lille glad latter. Hun holdt af at drive gæk med andre. 
Hun bestemte fart og retning mellem de fugtsivende mure og glas-

facader. På Revolutionspladsen skyllede barndommens udflugter tøj-
lesløst frem. En malstrøm af glemte indtryk hobede sig op. Dengang
var far ikke medlem af Det Almene Sekretariat. Den særlige lydku-
lisse, drønet fra bilerne blandet med den hektiske summen, havde
overlevet. Det så stadig ud til at være det foretrukne tilholdssted for de
mest fejrede borgere i Valda Syd. De kom uden andet formål end at
blive set foran de udsøgte hoteller og restauranter eller i stormagasi-
nerne og var let genkendelige på påklædningen og den selvsikre gesti-
kuleren. De var feteret af mere jævne folk, som blot kom, fordi de var
tiltrukket af det, der afveg en smule fra det daglige. Mest pakket var
pladsen dog på nationaldagen til præsident Bennilsons tale. Efter et
museumsbesøg om søndagen afsluttede far og mor udflugten med en
slentretur på denne plads, eller vi tog herhen til nytårsfyrværkeriet.
Dengang forklarede far alting tålmodigt og overbærende, når jeg
spurgte om dit og dat. Nu sneg han sig udenom med den karakteristi-
ske undvigende og modangribende retorik, hvis det så meget som
strejfede det politiske.
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Jeg pegede mod rytterstatuen.
– ‘Det bliver festligt, når vi skal danse omkring den, ikke?’ 
Der var ingen begejstring at spore. Det lod ikke til, hun kendte tra-

ditionen for nybagte studenter, og hun var ligeglad med, at det bragte
hende i forlegenhed. Det bekymrede mig, at hun var så uinteresseret.

Tunnellen til 1. maj-parken var buet med sirligt mønstrede granit-
vægge, og den dæmpede belysning derinde forvanskede  ansigterne og
de famlende hænder. Børn råbte forskrækket efter deres mødre. Et øje-
blik var Maya igen forsvundet. Jeg gik parallelt med en anden pige, der
stirrede anklagende og forbløffet mod mig, da lyset strømmede ind.
Maya var allerede nået op for enden af balustraden og spejdede efter
mig med et stænk af ivrighed. Svejseflammer hvinede, og en kvælende
lugt af jordnødder steg os i møde oppe på den asfalterede sti, der førte
videre ind i 1. maj-parken. Folk sad i en uendelig række på græsset og
ristede jordnødderne over små pindebål og lagde dem i medbragte
krukker.

– ‘Må jeg være din første kunde?’ spurgte Maya indsmigrende.
– ‘Spiller du også skak?’
– ‘Ikke ret tit, men jeg kan da flytte brikkerne. Min far har engang

sat mig ind i det.’
– ‘Det er i orden, men vi behøver ikke spille om penge,’ sagde jeg. 
Vi fandt en helle under en gammel eg med raslende grene. Solen

var pludselig brudt endnu mere frem og lyste blidt over trækronerne i
parken. De tunge skyer fra morgenstunden var borte. Maya tog en
ubestemmelig tingest frem, et stativ af en eller anden art. Så foldede
hun en høj fiks lædertaburet ud og greb efter et rødt tæppe og et spil
kort med guldkanter. Det var utroligt så lidt, det havde fyldt, og der
var stadig noget tilbage i tasken, som mindede om et tornyster. 

– ‘Hvad har du ellers med?’ spurgte jeg.
– ‘Øh, tryllerekvisitter . . .  Men dem kan jeg ikke vise dig,’ betonede

hun meget hemmelighedsfuldt. Så satte hun sig på den anden side af
brættet og smilede uden at bevæge læberne. Hendes parfume omfav-
nede mig, og jeg brugte alt for meget tid på at iagttage hende, mens
hun filosoferede over det næste træk. Det var meget rørende at obser-
vere. Det gjorde mig så stille og betaget, at jeg kom til at spille på
rutinen, fandt blot de mest plausible træk uden at analysere stillingen
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til bunds, og pludselig var jeg på hælene, hvilket var forbløffende, da
jeg var landets yngste mesterspiller. Kun hvis hun lavede nogle fejl,
kunne jeg redde partiet. I øjenkrogen skimtede jeg nogle tilskuere, der
fik mig til at virre med hovedet og skælve lidt nervøst. Jeg brød mig
ikke om, de så mig blive sat mat, så jeg opgav. Ærgerligt, men jeg
havde da fået et påskud for at invitere hende med i skakklubben en
dag. Den charmerende sødme over hendes mund og måden hun kru-
sede den på, var der jo stadig.  

– ‘Du vinder nok næste gang,’ sagde hun opmuntrende, rejste sig og
lagde sine farvestrålende spillekort i en vifte på taburetten. Med et
stykke sejlgarn holdt hun en tavle af karton om halsen. ‘Magi,’ stod der. 

Timerne gik i flyvende fart, inden solen sank og lod skyggerne
svække synet for os. Vinden havde knitrende ført de nedfaldne blade
henover grusstierne, som myldrede med folk, der så sig om efter
ledige bænke eller stod og lyttede efter en serenade i parken, når nogle
toner rejste sig over områdets tætte vedholdende hvisken. 

Jeg tabte ikke et eneste parti mere den dag, men hun spurgte ikke,
hvordan det gik. Præstationer af enhver art lod hende kold. Efter hen-
des råd fandt jeg de nemmeste ofre i det brogede uensartede leben,
nemlig turisterne. De skilte sig på en eller anden udefinerlig måde ud,
når de i fuldt kog hvirvlede mod 1. maj-parkens blomstrende anlæg.
De havde overskud til at spendere en dollar eller to på en hurtig
adspredelse næsten ligegyldigt hvilken, og de bevægede sig uden
hastværk som lade skildpadder, gjorde så meget ud af at falde ind i
mængden, at det blev latterligt tydeligt, og de rystede på hænderne og
rokkede urolige på stolen. Selvsikkerheden var pist væk. Det var
omsonst at søge prygelknabe blandt Valdadenaborgere, for de ville
nødigt spilde penge. Det hændte skam, at nogle af dem satte sig for at
spille, men de pruttede om prisen, og enkelte var så formastelige at
spæne væk, når de havde tabt. De fleste, jeg forsøgte at overtale, stod
og pulsede løs på en cigaret med en mine, som ledte de efter et påskud
til at gå. 

Lady Maya havde ikke det problem, mere scenevant som hun var.
Det var en indbringende eftermiddag for hende, og hun oplevede ikke
den mindste genstridighed. I tre dræbende pauser mellem partierne,
betragtede jeg interesseret, hvad der gik for sig, når hun underholdt

kapitel3.fm  Page 27  Friday, July 18, 2003  11:54 AM



28

med sine kortkunster og overværede henført den tålmodige udførelse
af det ene trick efter det andet, men den jævne strøm af kunder, hun
hvervede, var dog det mest imponerende trick. Hendes blide og efter-
givende ydre virkede så naturligt fremhævet, at man let undervur-
derede hende. Det rapmundede og barske, der også var hende, lagde
hun væk. Hun betjente alle med elegant høflighed. En af kunderne var
en ældre, pukkelrygget kone, furet i ansigtet og med krogede, fægtende
hænder, hvis anspændte panderynken røbede, hun anså sig som super-
intelligent, og hun var usædvanlig mistænksom og kontrollerende over
for selv den mindste af Lady Mayas smidige kattepotebevægelser, en af
den slags gamlinge, der aldrig er helt tilfreds. Men Maya demonstre-
rede sin store fingerfærdighed og var ikke til at skyde igennem, gav
kort, blandede og bad damen om at fjerne et tilfældigt kort fra bunken,
se på det og huske det. – ‘Jeg vil gøre det samme,’ sagde Lady Maya.
Derefter blev begge kort lagt øverst i deres respektive kortbunker, og
der blev taget af én gang. De valgte kort var nu forsvundet i kort-
bunkerne. Så byttede Lady Maya og damen igen kortbunke for at
fjerne det kort, de hver valgte.

 – ‘Skal vi så se om, vi ikke valgte nøjagtigt samme kort fra hver
vores kortbunke?’ sagde Lady Maya. Hun lod damen vende hjerter
knægt. Lady Maya vendte derpå sit og sendte hende et meget
opbyggeligt smil, der lige nøjagtigt holdt sig fra det hoverende og sam-
tidig mere end ord fortalte, at den gamle kone, nu endelig måtte
begribe, hvilken stor tryllekunstner hun stod overfor. De havde
uforklarligt vendt samme kort. Selv fra min gunstige vinkel gik det
ikke op for mig, hvordan det lod sig gøre. Den gamle kone rettede sig
op, stavrede lidt væk og ønskede helt overstrømmende Lady Maya
held og lykke, en gestus hendes ellers snerpede fremtræden ikke lod
vente, men jeg skulle erfare, det var en magisk sideeffekt ved Mayas
tryllerier, simpelthen et trick i sig selv.

Jeg havde netop startet et parti mod en langsomtrækkende herre,
da hun pakkede sammen og vinkede farvel, mens hun undskyldende
trak på skuldrene og pegede på sit ur. Da jeg var færdig, vandrede jeg
alene gennem 1. maj-parken for at nå sporvognen ved den modsatte
udgang, for den kørte lige til døren. Bænkene var stadig tætpakkede og
flisegangene besat. Vejret var stillestående og trykkende denne sen-
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sommeraften. Skyerne hang lavt på himlen, og man kunne ikke se, de
flyttede sig. Der stod nogen ved vandposterne, og det lunkne vand
skvulpede. Maya var gået ad samme rute kort forinden, og jeg forestil-
lede mig, vi gik sammen hånd i hånd. Udvandringen var ved at tage
fart, for solen gik ned over de højeste træer, og det var holdt op med at
ryge fra fabrikkerne i byens udkanter. Første tegn på opbruddet sås
ved springvandene dybt inde i parken. Børn i undertøj havde soppet
omkring dem og løbet ind under strålerne, men så snart disse stråler
spillede med den grågrønne, blyagtige glans, skred rollingerne i løbet
af få minutter. De var ellevilde, når en ballonmand på falderebet viste
sig med favnen fuld af sløvt svævende balloner i oppustet blåt, rødt og
gult. Stierne var fugtigere inde midt i parken, hvor sværme af myg
dansede rundt om sig selv i de sidste solstriber. Rygtet fortalte, at
parken sen aften og nat var forvandlet til et rent helvede med overfald
på naive sagesløse, der vovede sig ind med det beskedne formål at
trække frisk luft mellem bevoksningen og de grumsede fiskedamme.
Det var som regel turister, der intetanende faldt i den fælde. Far havde
engang været vild med fyrværkeriet om søndagen i Luna Park, men
Maya havde fortalt mig, det var ophørt uden forklaring. 

Parken blev stadig mere øde, og flere og flere hemmelighedsfulde
lyde dukkede op omkring mig, og jeg fortrød mere og mere, at jeg ikke
bare havde afbrudt mit sidste parti for at følge Maya hjem. Arrige fugle
skingrede ondskabsfulde og triumferende fra træerne. Fodtrin fulgte
en svungen bane bag mig og genlød på den grusede sti, og længe var
der ingen skikkelser i nærheden. Maya foretrak vel at tage hjem, inden
der blev så tomt. Jeg sank så tungt, at mine kinder blev suget ind, og
mine øjne opfattede ingenting, ikke før jeg pludselig undrede mig over
en større gruppe mennesker. Det svækkede lys faldt skråt på dem i
korte intervaller, afbrudt af svajende trækroner, der forvandlede for-
samlingen til en udflydende skygge. De havde dannet en ring i en bred
lysning midt i parken og var tavst optagne af et eller andet. Da jeg kom
nærmere, så jeg nogle skulpturer bag dem, som på afstand så ud som
lavet af marcipan. Der måtte være sket noget særligt, ellers var folk
gået hjem. Da jeg kom derhen, opdagede jeg et par betjente, som holdt
flokken tilbage, for at kollegerne helt henne ved marmorstatuerne
kunne færdiggøre de tekniske undersøgelser. Skulpturerne forestillede
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præsident Bennilson med Marx, Engels og Lenin bagved. Ansigterne
var beslutsomme, kroppene kraftigt forstørrede. Statuen af præsident
Bennilson stod på en lavere sokkel end de andre, og det var denne
sokkel, betjentene koncentrerede deres undersøgelser om, for den var
helt sortsveden, og Bennilsons indgraverede navn var udvisket. Ordet
attentat listede fra mund til mund i anspændt mumlen. Under det sid-
ste skakparti havde jeg hørt et fjernt brag uden at hæfte mig ved det.
Der blev arbejdet med forskelligt grej, krudtslam blev omhyggeligt
anbragt i en plastikpose, der blev taget billeder, måleinstrumenter bip-
pede, og samtidig fortalte betjentenes mimik mere end ord, at de tog
sagen meget alvorlig. De spurgte hver enkelt, om de havde opholdt sig
i nærheden inden for den sidste halve time eller i det hele taget ‘havde
bemærket noget usædvanligt.’ Så sneg jeg mig væk for at undgå at blive
udfrittet. Da jeg nåede porten i parkens modsatte ende, var der igen
tomt omkring mig, og jeg kom lettet ud på pladsen, jeg kendte.  

Her lå stamknejpen i et brostensbelagt, cirkelformet rum omgivet
af et geled lave stålbygninger, som lignede et korthus, der ville falde
sammen, hvis man bare lige puffede til dem. Fra stamknejpens vinduer
sad jeg tit og iagttog mørket falde over de gotiske strukturer. I samme
øjeblik, jeg trådte gennem den høje buede port til pladsen, hørte jeg
hvinet fra sporvognen om hjørnet og tog derfor direkte hjem. Gade-
lygterne sendte svage skin i gadens mulm og mørke, og mens sporvog-
nen kørte over broen til Valda Nord satte de første insekter sig på
glasset. Jeg sad og tænkte på, hvad Maya ville sige om attentatet, mens
jeg så ned på floden, der lå i sin blikstille livløshed nedenunder med en
jævn olieagtig sort overflade blandet med krusninger af skum, som
forsøgte at hæve sig til ubrydelige mønstre. Det måtte være bælgra-
vende mørkt i parken nu, og Maya var vel taget tidligere af sted for at
undgå det helvede, som brød løs derinde. Hun var bestemt gået ind i
parken, og det stemte med, at denne sporvognsrute førte til hendes
kvarter. Det var, som om hun var tilstede endnu, hendes skygge og en
svag dirren af hendes dejlige stemme i sporvognen, og nu sad jeg og
hyggede mig ved udsigten til at tale med hende om braget og hvad det
skyldtes, og jeg ville høre, om hun havde lagt mærke til det på vej
hjem. Den samtale forløb allerede inde i hovedet, og det var først, da
sporvognen var fremme, at jeg opdagede, jeg ikke havde ænset ruten.
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Gaden lå menneskeforladt hen i et blegt behersket lys. Mange vilde
katte sad dovne ved de kantede skraldecontainere mellem blokkene i
en mystisk orden, som ikke syntes tilfældig, nogle sammenkrøbne med
det ene ben under kroppen, andre med halen snoet om bagpoterne,
andre vandrede værdigt rundt med snuden mod asfalten og halen van-
dret. Før jeg havde mødt Maya, var der så meget, der var forbigået min
opmærksomhed, men efterhånden var jeg begyndt at lægge mærke til
alle mulige detaljer i omgivelserne, som jeg tidligere fandt ligegyldige,
men nu fangede de min interesse og gjorde mig behageligt til mode.
Det var, som om det førte mig  til en dybere indsigt, men lige for tiden
anede jeg ikke i hvad.  

Far og mor sagde aldrig noget til min turen rundt i sene stunder,
kaldte det bare ‘evigt natteroderi’ ment som en morsomhed. Der
havde heller ikke været tale om andet end en dram på stamknejpen
efter en aften i skakklubben. De havde ikke fornemmelse for, at der
kunne ske mig noget, bekymrede sig ikke om hverken røveri eller
overfald, selv om stemmer i byen hviskede om det her og der. Medi-
erne forblev tavse om den slags, og hvis jeg antydede, det kunne fore-
komme, blev far fortørnet og mor forfjamsket. Så belærte far mig om
udenlandske rygtesmede. 

Da jeg kom hjem den aften, var alt mørkt. Vinduet i mit værelse var
blevet åbnet og lod vinden bølge gardinet indad. Jeg var så mæt af
indtryk, at jeg trak vejret langsomt og bare stirrede på tapetets møn-
stre, mens jeg fremmanede billedet af hende, skabte hendes ansigt i
den indeklemte luft, indtil søvnen opslugte mig.              

kapitel3.fm  Page 31  Friday, July 18, 2003  11:54 AM




