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Til dem, der blev gemt af vejen
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At fortælle vores historier er helligt arbejde
N"#$% L"#&, '()*+ ,- '../.
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Brudens bøn
ENKEN

1968

Mod slutningen af den nat, som ville komme til at ændre alting, 
stod enken på sin veranda og så, hvordan den unge pige blev gennet 
ned ad indkørslen og skubbet ind i bilen. Pigen kæmpede ikke imod, 
bastet og bundet, som hun var, og hun protesterede heller ikke i 
den kolde efterårsregn, så derfor troede lægen og hans håndlangere 
bestemt, at de havde vundet. Da bildørene smækkede, motoren blev 
tændt, og chaufføren styrede dem ned ad den mudrede bakke mod 
vejen, vidste de ikke, at enken og pigen på bagsædet netop havde 
trodset og snydt dem, så det drev. Enken ventede, til baglygterne nå-
ede ned for enden af indkørslen, så snurrede hun rundt og gik ind i 
huset igen. Og mens hun stod ved foden af trappen og håbede, at de 
ville være barmhjertige mod den unge pige og bekymrede for man-
den, der var stukket af, hørte hun den lyd, som lægen ikke havde 
været opmærksom på. Det var lyden, der altid ville forbinde hende 
med pigen og for evigt få hende til at huske manden. Det var de 
blide, dybe åndedrag fra et menneske i skjul. En sovende fremmed. 
Et spædbarn.

Novemberdagen havde virket lige så almindelig som alle andre 
dage i enkens 70-årige liv. Postbudet var kommet med breve, fug-
lene 0øj mod syd hen over hendes marker, og uvejrsskyer rullede ind 
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på Pennsylvanias himmel. Husdyrene blev fodret, og tallerkenerne 
brugt og vasket op. Nye breve blev lagt i postkassen nede ved vejen. 
Tusmørket faldt på. Enken !k ild i brændeknuderne i pejsen og satte 
sig til rette i lænestolen med en bog. Og så – hun havde vel læst hen 
ad 30 sider – havde himlens sluser åbnet sig og udgydt en synd0od, 
der lavede så meget spektakel, at hun måtte kigge hen over sine 
skildpaddehornbriller mod vinduet i dagligstuen. Til hendes overra-
skelse væltede regnen så voldsomt ned, at ruden var ugennemsigtig. 
I sit halve århundrede på gården havde hun aldrig oplevet noget 
lignende, og i morgen ville hun skrive om det i sine breve. Hun trak 
lampen tættere på og vendte igen blikket mod bogen.
 I mange timer ignorerede hun larmen og koncentrerede sig om 
siderne – det var en biogra! om dr. Martin Luther King, som var død 
blot et par måneder forinden, men så blev hun opmærksom på en 
hamren på døren. Hun vendte sig mod lyden. Kort tid efter deres 
bryllup, mens hendes mand havde travlt med at udvide huset – der 
oprindeligt kun havde haft et enkelt værelse – for at gøre plads til sin 
kone, gik det op for hende, at han aldrig havde bemærket noget om 
udsigten til de bølgende marker, de frodige skove og de fjerne bjerge, 
som alle lå under himlens farvestrålende hvælving. Han boede her 
kun, fordi gården i 0ere generationer havde været i familiens eje og lå 
45 kuperede kilometer, en times kørsel og en enkelt elektrisk ledning 
fra den nærmeste by, Well’s Bottom, hvor hun var skolelærerinde. 
Mens hun så væggene blive rejst, lagde hun mærke til, hvor få vindu-
er, han satte i, og hvor små de var, og hun forstod, at hun måtte slå sig 
til tåls med de yderst begrænsede udsnit af landskabet. Hoveddøren 
bestod for eksempel udelukkende af træ. Der var kun sat en lille rude 
i væggen til venstre for den. Men selv den lille udsigt havde aftenens 
storm taget. Enken gik gennem stuen og drejede dørhåndtaget.
 Først troede hun, at de var to. En mand og en kvinde. Manden, 
der var sort, stod under verandaens tag og kiggede på hende med for-
skræmte øjne, som om han ikke var klar over, at den dør, han netop 
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havde banket på, allerede var blevet åbnet. Kvinden ved siden af 
ham så ikke op. Hendes hud var bleg, og hun bed sig i læben. An-
sigtet var magert, og der lå skygger i alle hulninger. Var kvinden vir-
kelig så tynd, som hun umiddelbart virkede? Det var umuligt at sige, 
for hun var dækket af et gråt tæppe. Nej, 0ere tæpper. Af uld, som 
dem man benyttede i feltsenge under krigen, og stoffet var draperet 
som en kappe med hætte over hende. Mandens arm var beskyttende 
lagt omkring kvindens skuldre.
 Enken vendte sig igen mod manden. Han var også indpakket, 
men på en anden måde end kvinden. Brugte biler stod der på et af 
hans slag. Åben til 21 på et andet. Enken genkendte de store skilte 
fra nogle af Well’s Bottoms forretninger. Vandet drev ned fra skil-
tene ligesom fra den gennemblødte uld: Verandaen var ved at blive 
oversvømmet.
 Angsten klemte om enkens brystkasse. Det var fem år siden, at 
hun var gået på pension, og derfor kendte hun ikke længere alle 
ansigter i Well’s Bottom, og hun genkendte bestemt ikke disse to. 
Hun burde smække døren i og ringe til politiet. Hendes mands riffel 
lå ovenpå. Var hun mon adræt nok til at springe op i soveværelset 
efter den? Men nu ændrede mandens skræmte ansigtsudtryk sig til 
desperation, og hun vidste straks, at de 0ygtede fra et eller andet. 
Enken trak vejret tungt. Hun ville ønske, at hun ikke var alene. 
Men de var selvfølgelig også alene. Og de frøs og var bange.
 “Hvem er I?“ spurgte enken.
 Kvinden hævede langsomt blikket. Enken fangede bevægelsen, 
men lige så snart hun havde kigget op, bøjede hun hurtigt hovedet 
ned igen. Enken var lille, godt halvanden meter, og kvinden foran 
hende var høj, selvom hun ikke var lige så høj som manden.
 I modsætning til kvinden havde manden ikke reageret på enkens 
stemme. Men han lagde mærke til sin ledsagers hurtige gestus og 
tilbagetrækning, og som en slags svar gned han blidt hendes skulder. 
Det var en øm berøring, og selv i læselampens svage lys, der nåede 
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ud på verandaen, kunne enken se, at han var fuld af omsorg. Men 
hun kunne ikke se, at også hendes eget ansigt tranceagtigt og stumt 
afslørede ting, hun havde glemt, at hun engang selv havde følt.
 Manden kiggede tilbage mod enken. Han !k et bedende udtryk 
i øjnene og løftede sin frie hånd. Enken veg tilbage, for hun troede, 
han ville slå hende. I stedet spredte han !ngrene og vippede dem 
hurtigt frem og tilbage mod huset. Bevægelsen mindede om den, 
børn skabte, når de tegnede 0yvende fugle på siderne i et kladde-
hæfte og lod siderne smække fejende hurtigt sammen.
 Det var i det øjeblik, enken blev klar over, at manden ikke kunne 
høre.
 “Åh,” sagde hun og udstødte et lettet suk. Hvor var hun dum. 
“Kom indenfor.”
 Hun trådte til side. Manden bevægede sine hænder foran kvin-
den. Kvinden nikkede, tog ham i hånden, og sammen trådte de ind 
over dørtrinet.
 “I må være – er I? – kom indenfor,” mumlede enken, inden hun 
!k lukket døren, og den tynde skolelærerindestemme endelig fandt 
de rigtige ord: ” Lad os nu få jer ud af det våde tøj.” Straks følte 
hun sig dum – manden kunne ikke høre, kvinden stirrede intenst 
på lampen, og de stod begge med ryggen til hende. Som et samlet 
væsen bevægede de sig gennem dagligstuen, og deres interimistiske 
regnfrakker dryppede og dryppede, men enken nænnede ikke at sige 
noget. De virkede alt for lettede over at være kommet indenfor og 
opfattede tilsyneladende kun nærheden mellem dem.
 Mandens muskuløse ben stak ud under de overdimensionerede 
skilte. Hans krop bar præg af, at han var vant til fysisk arbejde, men 
enken havde svært ved at forstå, hvorfor han gik med bare ben i 
november måned. Kvindens tæpper hang så lavt, at det var svært 
at få et glimt af andet end sko – sko, der virkede for store. Kvindens 
gang var ujævn, og hun sank sammen. Gule krøller snirklede sig ud 
under uldhætten, og enken tænkte: Hun ligner et barn.
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 Ilden var næsten gået ud, og enken trak kamingitteret væk og 
lagde endnu en brændeknude på. Bag sig hørte hun kvinden gryn-
te. Hun snurrede rundt. Kvinden stirrede på ilden, og mens enken 
studerede hende, fyldtes ansigtet med nysgerrighed. Manden stram-
mede grebet om hendes skulder.
 Der stod kun to stole ved pejsen: hendes egen lænestol med lær-
redsskånestykker på armlænene og træstolen, som hendes mand 
havde siddet i, når han læste sine sportsmagasiner og westernroma-
ner. Sofaen stod lidt tilbagetrukket. Den bør jeg tilbyde dem, tænkte 
hun. De sank ned på stolene, inden hun nåede at sige noget.
 Enken trådte et skridt tilbage og kiggede indgående på dem. 
Hendes mand havde mistet hørelsen på det ene øre, inden han 
døde, men bortset fra det, havde hun aldrig kendt et menneske, der 
ikke kunne høre. Og hun havde bestemt aldrig kendt nogen, der 
lignede denne kvinde. Jeg burde være bange, sagde hun til sig selv. 
Men hun tænkte på stedet i Mattæus’ evangelium, som hun ikke 
havde været i kirke og høre i årevis: “Jeg var en fremmed, og I tog 
imod mig.”
 Hun bevægede sig over mod køkkenet og kiggede sig tilbage, 
mens hun krydsede spisestuen. De sad stadig tæt sammen. Mandens 
hænder hang i luften og formede hans ord. Kvinden gryntede igen, 
og lyden var blød, som om hun billigede det, han sagde.
 Lad dem være i fred, sagde enken til sig selv. Alle har brug for fred. 
De færreste børn kunne lægge 13 og 29 sammen, hvis man stod lige 
bag dem. Men freden kunne også blive for meget. Tag nu hendes 
mand – hans hjerte var omgærdet af stilhed. Tag nu hende selv – 
bortset fra de månedlige ture til markedet var hun alene 364 dage 
om året, og det var kun en enkelt grad fra total afsondrethed. Men 
der var også den ene grad, juledag, når alle hendes tidligere elever, 
der som frø var blæst ud over landet, vendte tilbage med børn og 
børnebørn for at besøge familien i Well’s Bottom og samtidig kom 
til åbent hus hos enken. Hendes fred var så fuldendt, at den næsten 
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var 100 procent. Men næsten 100 procent, havde hendes elev, John-
Michael, engang sagt, var noget helt andet end 100 procent.
 Enken gik ud i køkkenet og satte kedlen over. Men da hun fandt 
mel, sukker og havregryn frem til småkager, stillede hun sig selv 
større spørgsmål. Hvem er de? Hvorfor er de ude i uvejret? Tanken 
gjorde hende igen opmærksom på den hamrende regn. Floderne 
mellem amterne gik garanteret over deres bredder. Hun kunne ikke 
høre skeen røre i dejen.
 I roligt vejr kunne hun høre meget fra huset. Fuglesang. Flodens 
fjerne brusen. En sjælden bil på Old Creamery Road, halvvejs nede 
ad skrænten, hvor hendes indkørsel endte. Selv postbudets truck og 
lyden af hans langbølgeradio, der bølgede op over hendes marker. 
Men den bedste lyd kom, når budet standsede ved postkassen og 
hentede hendes nyligt formulerede korrespondance, som hun havde 
placeret i kassen aftenen forinden, og som var til tidligere elever. 
Hun havde vippet det lille 0ag op, og han slog det ned igen og tog 
hendes hilsner med sig ud i verden. Hun havde ikke altid kunnet 
høre lyden af 0aget på postkassen. Men så havde Landon, en elev, 
der elskede at konstruere dioramaer og siden var blevet kunstner, 
udformet et lille fyrtårn af metal, som han forærede hende en jul 
og satte fast på postkassen med et messinghængsel. Det var ikke et 
helt almindeligt fyrtårn. Når det blev lagt ned, hvilket samtidig var 
tegnet på, at der ikke var breve at hente i postkassen, blev vindu-
erne mørke, men når det blev rejst op, lyste vinduerne og afslørede, 
at fyrtårnets øverste del var hovedet på en mand. Hun kaldte ham 
sin fyrtårnsmand. Og hvor elskede hun dog at høre messinghængslet 
knirke!
 Hun lod de ubagte småkager glide ind i ovnen. Så åbnede hun 
forsigtigt køkkendøren på klem og kiggede ud.
 Kvinden sad med ansigtet vendt mod ilden. Manden rejste sig op 
fra stolen og begyndte at pille de våde skilte af. Enken forventede, at 
han ville lade dem alle sammen falde ned på gulvet. I stedet foldede 
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han dem som store lagner og lagde dem i en bunke foran pejsen. Det 
viste sig, at han indenunder kun var iført en undertrøje og et par 
løse boksershorts. Enten havde han tabt sig for nylig, eller også var 
tøjet ikke hans.
 Hvad !ygter de fra? Bør jeg spørge? Eller skal jeg bare gøre dem det 
behageligt?
 Hun trak sig tilbage til køkkenet.
 Køleskabet var fyldt godt op. Hun havde malket køerne om mor-
genen og bagt brød. Så sent som i sidste uge havde hun plukket æb-
lerne af sine træer og kogt krydret æblemos. Hun stillede det hele på 
en enkel bakke. Hun ville ikke gøre for meget ud af det. Hun havde 
ikke gjort stads af tingene, efter at hendes mand døde, selvom et par 
af hendes elever havde foræret hende udstyret til det: et testel med 
!re dele og en sølvbakke. Der var ingen grund til at hente det frem. 
Men da kedlen 0øjtede, og æggeuret ringede, skiftede hun mening.
 Med sølvbakken fuld af småkager, brød, frugt og ost i hænderne 
skubbede hun døren op.
 I dagligstuen havde manden sat sig ned igen, og kvinden var ved 
at ryste uldtæpperne af i en bunke ved siden af stolen. Et øjeblik 
blev enken irriteret – hun havde forventet, at manden ville tage 
sig af kvindens våde dække på en ordentlig måde. Kvinden havde 
stadig et enkelt tæppe på, da hun holdt op med at bevæge sig og i 
stedet begyndte at udstøde nogle bløde lyde. Men denne gang var 
det ikke grynt – tonen var lettere og højere end tidligere.
 Enken stillede bakken på bordet i spisestuen og gik ind i dag-
ligstuen. Hun bevægede sig rundt om stolene og nærmede sig det 
våde tøj, mens hun overvejede, hvor hun kunne hænge det til tørre. 
Lydene fortsatte. Enken vendte sig, så hun stod med ryggen til ilden 
og kiggede på de fremmede.
 Halvt gemt i folderne på kvindens sidste tæppe lå et spædbarn.
 Kvinden – den nybagte mor, forstod enken pludselig – holdt bar-
net, og tæppet skjulte hendes arme. Manden lænede sig frem mod 
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den lille. I hånden havde han en fugtig klud. Det var et af lærreds-
skånestykkerne, som havde skjult et hul i polstringen på lænestolen. 
Han brugte det til at tørre blod af barnets ansigt. Det var den lille, 
som udstødte de klynkende lyde, som enken først havde troet kom 
fra kvinden.
 Mandens berøring var blid. Han havde taget en kande med vand 
fra spisebordet, og nu dyppede han igen stoffet i den. Så skubbede 
han tæppet væk og tørrede den sprællende krop. Det var en pige, 
kunne enken se. Hun så også, at barnets hud var hvid. Manden var 
omhyggelig og varsom som en far, men han var i hvert fald ikke det-
te barns far. På en eller anden måde havde han og kvinden fundet 
sammen, og måske havde han endda hjulpet til ved fødslen. Men 
han havde gjort det af en anden pligtfølelse end den, der opstår, når 
man deler gener.
 “Jamen dog,” sagde enken.
 Den unge mor så op. “Nej!” råbte hun. “Nej, nej, nej, nej!”
 Manden kiggede op på moren og fulgte så hendes blik mod vin-
duet. Han stirrede intenst på hende, selvom der ikke var frygt i hans 
øjne. De var i stedet fyldt med en ny form for bøn.
 “Det er helt okay,” sagde enken, selvom hun godt vidste, at det 
slet ikke var okay, hvad så end det var. Der var et spædbarn. Et par 
på 0ugt. Og de var anderledes. De var ikke normale.
 Hun burde ringe til politiet. Hun burde løbe ud af huset og køre 
til et sikkert sted. Men hendes bevidsthed hvirvlede af sted og lagde 
hurtigt de tanker bag sig, nåede et sving og snurrede rundt om sig 
selv, hvorefter den susede tilbage i tiden.
 Hun samlede de våde tæpper op og for ud ad hoveddøren til ve-
randaen.
 Mens hun stod og stirrede ud i regnen og holdt om de gennem-
blødte tæpper, tænkte hun på ham, hendes eneste barn, sønnen, 
der aldrig havde nået at få et navn. Hun så for sig, hvordan lægen 
var kommet farende ind på hospitalsstuen, så sin mand, Earl, sidde 
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i stolen ved siden af. Earl havde rejst sig, da lægen tog en dyb ind-
ånding. “Gud ved, hvad der er bedst for sådan nogle børn,” sagde 
lægen. “Han tager dem med fejl.” Hun have spurgt: “Hvad mener 
De med ‘med fejl’?“ Lægen havde svaret: “Det er i hvert fald væk 
nu. I gør bedst i at glemme det hele.” Hendes mands ansigt foldede 
sig sammen, og han sank ned i stolen igen. Da månen stod op den 
aften, satte de sig ind i bilen, i den nye tavshed. Earl insisterede på, 
at der ikke blev skrevet navn på gravstenen.
 Men dette barn, det, der nu fandtes inde i huset, var levende.
 Hun kastede tæpperne over gelænderet, så de kunne tørre, og gik 
ind igen.
 Dagligstuen var tom. Det var køkkenet også. Hun kaldte: “Hvor 
er I?“ De måtte være indenfor, for hun havde ikke hørt bagdøren 
blive åbnet. Hun gik ned i kælderen og kiggede efter ved vaske-
maskinen, i kartoffelkulen, ved samlebrønden. I stueetagen åbnede 
hun skabet under trappen. Så gik hun op ad trappen til første sal.
 Døren til badeværelset stod åben, som hun havde forladt den, og 
håndklæderne var urørte. Hun drejede håndtaget i døren til sove-
værelset. Tæppet lå glat på sengen. De to garderobeskabe – hendes 
til venstre, Earls til højre – var tomme, og ri0en var ikke blevet 0yt-
tet. Det andet værelse, hendes arbejdsværelse, hvor hun havde sine 
bøger og skrivebordet og julepynten, lignede sig selv.
 Nej, det gjorde ikke.
 Hun tændte lampen. Hendes blæksuger – det var egentlig et kort 
over Amerika, der engang havde hængt i hendes klasseværelse – lå 
skævt.
 Hun kiggede op på loftet. De måtte have fundet panelet over 
hendes skrivebord, der førte op til loftsrummet, hvor hun opbeva-
rede 30 års eleva0everinger og for længst glemt stoppetøj. Manden 
og kvinden måtte have fundet det skjulte sted, hvor hun sjældent 
kom, være kravlet op og have trukket panelet på plads efter sig.
 Det var mennesker, som var vant til at skjule sig.
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 Hun trådte fra stolen op på skrivebordet. Hun havde en del år 
mærket gigten i sine knogler. Hun klarede stadig sine gøremål på 
ejendommen, men selv med et minimum af husdyr og en have, der 
næsten havde fået lov at gro helt til, tog de stadig længere og længe-
re tid at udføre. Men nu var der ikke tid til at tage hensyn til smerter. 
Hun trak i rebet, så stigen foldede sig ud og ned, til dens ben ramte 
gulvet ved siden af skrivebordet. Hun satte hænderne på trinene og 
kravlede op.
 Det tog hendes øjne lidt tid at vænne sig til det blege lys i det 
lille loftsrum. Så !k hun øje på dem. De sad på knæ og lænede sig 
ind over kurven med stoppetøj, og hun kunne høre, at spædbarnet 
lå i den.
 Hun så dem kaste omsorgsfulde blikke ned i kurven. Kvinden 
lænede sig med tydelig udmattelse mod manden og havde lagt ar-
men om hans talje. Hans arm lå omkring hendes skulder. Mens de 
lod deres kærlighed 0yde ned over barnet, slog det enken i hvor høj 
grad, disse to mennesker – en sort og en hvid – tydeligvis delte håb 
og følelser for den lille og for hinanden. Deres forskellige kulører så 
ikke ud til at betyde noget som helst for dem. Det gjorde kvindens 
umodne opførsel eller mandens døvhed tilsyneladende heller ikke. 
Og selvom enken aldrig før havde mødt et par, der lignede dem, be-
sluttede hun sig for, at det heller ikke skulle betyde noget for hende. 
Hun blev stående i skyggen og beundrede deres betingelsesløse om-
sorg og ømhed.
 Og så gik det op for hende, hvad hun skulle gøre, og hun kravlede 
ned ad stigen igen.
 I soveværelset åbnede hun sin mands garderobeskab. Hun havde 
længe tænkt på, at hun burde give hans tøj væk. Men hun havde 
vænnet sig til måden et vrid med håndtaget og synet af en skjorte 
kunne fylde hende indeni, når mindet om ham – uplettet af den 
smerte, det manglende forældreskab skabte – førte hende tilbage 
til ægteskabets første tid, hvor hverken hans ømhed eller hendes 
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hengivenhed endnu var stivnet. Nu trak hun en skjorte ud og lagde 
den på sengen. I forlængelse af den nederste søm placerede hun et 
par bukser. Hun tog også en jakke ned fra bøjlen. Hun kunne huske, 
at han havde haft den på, da han første gang kørte hende ud på går-
den. Det var kort tid efter, at hun var ankommet fra Altona for at 
tiltræde stillingen på skolen. Han havde set så 0ot ud i den jakke.
 Hun åbnede sit eget skab. Kvinden havde også brug for tøj. Hen-
des uformelige antræk var tyndslidt og laset som en bog, der var læst 
igen og igen. Enken lagde en hvid kjole frem, fra dengang hun stadig 
gik i kirke. Hun fandt et par hvide slippers, et sjal og undertøj. Da 
hun kom i tanke om, hvordan det var, når man lige havde født, gik 
hun ud på badeværelset og hentede et næsten glemt bind frem.
 Så hørte hun dem komme ned fra loftet. De foldede stigen sam-
men. Hun trådte ud i entreen – og de var endelig fuldt synlige. Man-
den var måske 20 år ældre end den unge mor, som var naturligt 
smuk. Hendes hår var sammen!ltret og uredt, mens hendes ansigt 
var !nt, ikke skarpt og magert, som enken først havde troet – kvin-
den havde nærmest elegante træk.
 Enken puffede dem ind i soveværelset.
 “Det er til jer,” sagde hun, og kvindens overraskede ansigtsudtryk 
viste, at hun havde forstået ordene. Kvinden gjorde tegn til manden. 
De bevægede sig begge fremad og tilsyneladende uden at føle, at de 
havde ret til at være alene, begyndte de begge to at klæde sig af.
 Enken gik nedenunder. Hun lagde mere brænde i pejsen og dæk-
kede spisebordet. De skulle sidde ned som rigtige gæster i godt tøj og 
spise et ordentligt måltid, hvem de så end var.
 Senere, da hun var langt borte, undrede hun sig over, at hun ikke 
havde gættet det. Men måske kunne ingen have forestillet sig det. 
Hendes gård lå to timer derfra – man skulle gennem hele to amter. 
Hvordan kunne hun bebrejde sig selv for ikke at genkende noget, 
hun aldrig før havde set?
 Hun hørte dem komme ud af soveværelset, og da hun nåede hen 
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til foden af trappen, var manden og den unge mor allerede på vej 
ned mod hende. I nyt tøj og med hinanden i hånden var de et beta-
gende syn. Jakken fremhævede, hvor 0ot manden var. Han lignede 
en bonde i sit bedste søndagstøj, stærk og stolt. Han havde selv 
fundet frem til en af hendes mands hatte, den brune uldkasket, hun 
havde holdt så meget af. Den klædte ham godt. Kjolen og sjalet 
fremhævede morens dejlighed. Deres ansigter lyste.
 Enken rørte let ved sin brystkasse, da de nærmede sig. “I ligner 
en drøm.”
 Dunk, dunk.
 Den unge mor stivnede på det næstnederste trin og holdt man-
den tilbage.
 Enken snurrede rundt. Dunk. Der blev hamret på hendes hoved-
dør.
 Hun gispede. Selv regnen kunne ikke overdøve lyden. Hun kig-
gede tilbage på parret. Rædslen stod malet i deres ansigter.
 “Nej, nej, nej, nej,” sagde kvinden.
 Manden sagde ikke noget. Han kunne sikkert mærke vibratio-
nerne i gulvet.
 Det hele skete på et øjeblik, så hurtigt, at enken kun nåede at 
snurre rundt igen, inden et par forlygter blev tændt og lyste ind gen-
nem ruden ved hoveddøren.
 “Det er politiet,” sagde en stemme ude på verandaen. Den lød 
mere træt end truende.
 Enken kiggede igen tilbage på parret. De så ud, som om de helst 
ville 0ygte, men ikke anede, hvilken retning de skulle tage. Hun 
snurrede hurtigt rundt mod døren igen.
 “Hvad vil I?“ spurgte enken og sørgede for at stemmen var højere 
end regnen.
 “Vil De være venlig at åbne døren?“
 “Jeg vil gerne vide, hvorfor I er kommet?“ Hun rakte en arm bag-
ud og gjorde tegn til, at de skulle blive stående.
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 “Martha Zimmer?“
 “Det er mig.”
 “Er alt i orden, Martha Zimmer?“
 “Hvorfor skulle det ikke være det?“
 “Vær nu sød at åbne døren.”
 “Jeg vil gerne have en forklaring.”
 “Lad nu være med at gøre det svært. Vi har været ude i regnen i 
timevis, og vi vil bare gerne blive færdige og komme hjem.”
 “Jeg vil tro, at der står i forfatningen, at jeg har ret til at vide, 
hvorfor I sådan lyser ind i mit hus?“
 “Vi leder efter to personer, mrs. Zimmer, og vi er bekymrede for, 
om de er kommet noget til.”
 “Om de er kommet noget til?“
 “Ja.”
 “Måske har jeg misforstået det hele? Jeg troede, at I var bekym-
rede for, om jeg skulle være kommet noget til?“
 “Hør, vi har ikke lyst til at slå døren ind. Hvis De bare vil være 
så venlig at lukke op—”
 “Og hvorfra kommer de mennesker, der åbenbart både er til fare 
for sig selv og for mig?“
 “En skole.”
 “Jeg har undervist på alle skolerne i Well’s Bottom bortset fra by-
ens high school. Og hvornår er den begyndt at sende politibetjente 
ud i stedet for inspektører – og så på denne tid af natten?“
 Der opstod en pause. Hun kunne høre fodtrin. Gennem vinduet 
ved siden af trappen !k hun øje på silhuetter, der rundede veran-
daen og søgte om mod bagdøren.
 “Jeg stillede et spørgsmål,” sagde hun. “Hvilken skole?“
 “Statsskolen, mrs. Zimmer.”
 Ordene ramte som en hård vind. Hun vidste det. Hun havde 
hele tiden vidst det. Nu kunne hun se det – navnet var syet med 
blokbogstaver på uldtæpperne, der hang over verandaens gelænder 
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og blev oplyst af bilens forlygter: Pennsylvanias Statsskole for uhel-
bredeligt syge og evnesvage.
 Hun snurrede rundt. Parret stod ikke længere på trappen. Men 
inden hun kunne nå at lede efter dem, blev hoveddøren smækket 
op, og hun hørte det samme ske med bagdøren. Og ind i huset myld-
rede betjentene – to, hun kendte fra Well’s Bottom, !re, hun aldrig 
før havde set – og en høj bønnestage af en mand, hun ikke anede, 
hvem var. Han var klædt i hvidt som en hospitalsportør. Han måtte 
være ansat på statsskolen, stedet bag de høje mure, stedet for dem 
med fejl, stedet, hendes mand aldrig ville køre forbi, efter at barnet 
– deres fejlbehæftede søn – var blevet født og døde.
 Der opstod tumult omkring hende. De vrimlede ind i hendes hus, 
her var ikke noget med privatlivets fred og boligens ukrænkelighed, 
og ingen svarede, mens hun kredsede rundt på gulvet bag dem og 
sagde: “Vær venlige at opføre jer civiliseret!” De gennemsøgte ska-
bet under trappen, dagligstuen og spisestuen. Da de tumlede ned i 
kælderen, gik hun tilbage til døren og kiggede ud. De tændte billyg-
ter gjorde, at hun kunne se halvvejs ned over sine skrånende mar-
ker, men der var ingen 0ygtninge. Kun tre politibiler og en almin-
delig bil, som en mand var ved at stige ud af. Han havde et velplejet 
overskæg og var klædt i en dyr regnfrakke. Det grå hår var delt i en 
midterskilning. Han åbnede sin paraply og gik op ad indkørslen.
 “Vi har pigen,” hørte hun en stemme sige ude fra køkkenet.
 “Hvor er fyren?“ råbte en anden.
 “Ikke i stueetagen.”
 “Prøv på første sal.”
 Fodtrinene spredte sig bag hende, mens manden i regnfrakken 
nærmede sig hoveddøren.
 “Jeg er dr. Collins,” sagde han. Hans stemme var lavmælt og ro-
lig, præcis som hun ville forvente af en læge. “De må virkelig und-
skylde alt det postyr, vi laver.” Han rakte hånden frem.
 Hun tog den, hørte skridt på første sal og skabe, der blev åbnet 
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og lukket. Hun fornemmede en bevægelse bag sig og snurrede rundt. 
Den unge mor blev gennet ud af køkkenet og ind i dagligstuen. Det 
var den tynde portør, som havde fundet hende, en skaldet mand 
med gedebukkeskæg og metalbriller. Den unge mors ansigt var lige 
så modløst og frygtsomt, som da hun ankom.
 “Hvad handler alt det her om?“ spurgte Martha og slap lægens 
hånd.
 “Der er ikke noget at være bekymret for,” sagde lægen, ” nu hvor 
vi har fundet dem.”
 “Har de gjort noget galt?“
 “De kender reglerne. Ikke-bevilligede udgange skaber uro på vo-
res afdeling.”
 Martha vendte sig mod kvinden. Portøren stak hånden ned i 
lommen på sin hvide uniform og trak noget op, der lignede en spæn-
detrøje med ekstra lange ærmer.
 “Hvad er det?“ spurgte Martha.
 Dr. Collins sagde: “Den slags trøjer er til deres eget bedste.”
 Portøren skubbede kvindens arme ind i ærmerne, krydsede ær-
merne over hendes brystkasse og trak de lange manchetter om på 
hendes ryg.
 Den unge mor stirrede på Martha med raseri i øjnene. Men hun 
kæmpede ikke imod, selv ikke da portøren trak ærmerne stramt til 
bag hende og spændte dem fast.
 Martha gøs. Portøren lagde mærke til hendes reaktion og sagde: 
“Vi bliver nødt til at gøre det. De lærer ikke af deres fejl. De forstår 
ikke noget. Det er den eneste måde at få dem til at makke ret på.”
 “Men det må da gøre ondt.”
 “De kan ikke mærke smerte. De er ikke – hør, hvis hun kendte 
forskel på rigtigt og forkert, ville hun jo heller ikke have stjålet det 
her tøj fra Dem.”
 “Jeg gav hende tøjet.”
 Dr. Collins sagde: “En venlig, men unødvendig gavmildhed.”
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 “Hun må meget gerne beholde det.”
 “Nå,” sagde portøren og gik rundt om den unge kvinde, så de stod 
ansigt til ansigt. “Hvad sagde hun så til Dem, da De forærede hende 
den her kjole?“
 Den unge mor bøjede hovedet.
 Martha vidste, at den unge mor kun kunne sige et enkelt ord. Hun 
strammede læberne, som hun så ofte havde gjort det over for Earl.
 “Han er ikke heroppe,” hørte hun nogen råbe, og så kom politiet 
buldrende ned i stueetagen.
 Hun kiggede op mod loftet – loftet, som hun ikke længere kunne 
høre nogen gå rundt på. Loftsværelset! tænkte hun. De opdagede ikke 
loftsværelset! Og de sagde ikke på noget tidspunkt, at de også ledte efter 
et spædbarn!
 “Måske skulle I tage og lede udenfor,” sagde dr. Collins. “Han er 
trods alt ankommet til fods. Han er ikke bange for naturen. Kig efter 
i udhusene.”
 De hastede ud. Lægen trådte ind og stillede sig i døråbningen, 
hvorfra han overskuede det hele.
 Martha vendte sig og kiggede efter den tilfangetagne mor. Hun 
fandt hende i spisestuen sammen med portøren. Hun ville gerne 
... gøre et eller andet. Men hvad? Hundredvis af tanker hvirvlede 
rundt i hovedet på hende, men faldt fra hinanden, indtil der kun var 
en enkelt tilbage. Hun spurgte kvinden: “Hvad hedder du?“
 Den unge mor mødte hendes blik, blinkede og kiggede så ned 
igen.
 “Hun er idiot,” sagde portøren. “Har kun meget begrænset intel-
ligens. Hun kender kun ét ord, og det er ‘nej’. Mere magter hendes 
lille hjerne ikke.”
 “Så er det nok, Clarence,” sagde dr. Collins uden at træde ind i 
spisestuen.
 “Jeg siger bare sandheden.” sagde Clarence. “Damen spurgte, og 
så bør hun vel også have besked.”
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 Martha trådte tættere hen til den unge mor. “Hvad hedder du?“
 Kvinden veg tilbage, men så ikke op.
 “Doktor, kan jeg ikke tage hende med ud i bilen nu?“
 “Hun hedder Lynnie,” svarede lægen, igen uden at forlade døråb-
ningen.
 “Lynnie,” sagde Martha, og i samme øjeblik løftede Lynnie sine 
øjenlåg og kiggede på hende. Jo, hendes blik var fuldt af den sløv-
hed, Martha mente, alle retarderede børn udviste. Hvorfor havde 
hun ikke lagt mærke til det tidligere? Fordi Lynnie var så smuk, og 
fordi hendes øjne var så udtryksfulde.
 “Og manden?“ spurgte Martha. “Hvad hedder han?“
 Clarence udstødte en latter. “Han har ikke noget navn. Han er 
Nummer 42.”
 Martha rykkede på sig, så hun kunne se lægen og måske få en 
forklaring, men han var trådt ud på verandaen og stod og talte med 
en af betjentene, som pegede ned ad indkørslen.
 Martha vendte sig igen mod Lynnie, og deres blikke mødtes. 
Martha mente, at hun så en ny følelse, en, hun ikke før havde set og 
ikke kunne identi!cere.
 Måske lagde Clarence mærke til det, og måske var det derfor, 
han tog tråden op. “Hun kan godt høre,” sagde han hånligt og trådte 
hen ved siden af Lynnie, så han stod med ansigtet vendt mod Mar-
tha. “Hun ved bare ikke, hvordan man opfører sig ordentligt. Når 
nogen forærer en tøj, hvad siger man så?“ Han puffede Lynnie frem 
mod Martha.
 Lynnie kiggede skråt forbi Martha, som først troede, at hun var 
genert eller forsagt. Men et eller andet fortalte hende, at der lå mere 
i gestussen end ord kunne udtrykke. Hun fulgte Lynnies blik. Det 
var fastlåst på det lille vindue i den fjerne dagligstuevæg, det, som 
Martha havde forsøgt at kigge ud gennem, da uvejret begyndte.
 Vinduet stod åbent. Og skikkelsen af en mand – Nummer 42 
– spurtede ned over den østlige mark med armene bøjet i rette 
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vinkler og ben, der gik hurtigt og kraftfuldt. Han forsvandt ind i 
skoven.
 Martha vendte sig igen mod Lynnie. Denne gang var det tydeligt, 
hvad hun følte. Det var en følelse, som Martha selv havde haft, men 
aldrig havde ladet komme til udtryk i sit ansigt. Trods.
 “Du hører ikke efter,” sagde Clarence til Lynnie og skubbede 
hende igen frem mod Martha. “Sig tak til damen. Udstød et af dine 
mest kultiverede grynt.”
 Lynnie var nu så tæt på, at Martha kunne mærke hendes ån-
dedrag, men denne gang vendte Lynnie ikke blikket mod vinduet. 
Hun lænede sig frem, så hendes læber blev presset mod Marthas øre.
 Martha kunne mærke Lynnies åndedrag varme sin hals. Hun for-
beredte sig på at høre det ene ord, Lynnie kendte. Det, som Martha 
allerede havde hørt. Det, der også betød trods.
 “Skjul,” lød Lynnies hvisken.
 Martha trak sig bagud og kiggede på Lynnie. Ansigtet afslørede 
intet.
 Martha lænede sig igen frem. “Skjul,” sagde Lynnie igen. Og så 
tilføjede hun: “Hende.”
 “Hvad sagde hun til Dem?“ spurgte Clarence. “Var hun en god 
pige?“
 Lynnie stod helt stille. Så drejede hun ansigtet mod Martha.
 Martha så hende ind i øjnene. De var ikke sløve. De var grønne 
og smukke og jo, anderledes. Men de vidste, hvordan man holdt tå-
rerne tilbage, og det var præcis det, de gjorde nu.
 Dr. Collins sagde: “Vi skal videre.”
 “Fik de ham?“ spurgte Clarence.
 “Ikke endnu, men han når ikke langt i nat. Det er for mørkt, 
0oderne er gået over deres bredder, og han må være udmattet. De 
fortsætter eftersøgningen i morgen.”
 “Det må være Nummer 42’s heldige dag,” sagde Clarence.
 Han trak Lynnie med sig. Martha mærkede, hvordan åndedraget 

2689-Punktum-Historien-om-smukke-pige.indd   26 10-03-2013   10:56:24



27

forlod hendes kind, og hun stod ubevægelig og fastholdt Lynnies 
blik, mens den unge mor blev trukket gennem rummet og drejet 
hen mod døren. Et øjeblik overvejede Martha, om hun rent faktisk 
havde hørt ordene, men de rungede så højt inde i hende, at hun 
vidste, at hun ikke kunne have taget fejl. Til sidst tog Martha sig 
sammen, og hun hastede over mod døråbningen. Døren stod stadig 
på vid gab, og hun kiggede ud. Dr. Collins var ved at sætte sig ind i 
sin bil. Politibilerne svingede rundt. Lynnie blev marcheret ned ad 
verandaens trin uden dække af en paraply i den stadigt silende regn
 Martha 0yttede blikket over mod trappen inde i huset og kiggede 
op mod første sal. Så vendte hun sig igen mod døråbningen. “Lyn-
nie,” kaldte hun, og på verandaens nederste trin tøvede den skrøbe-
lige skikkelse med de krydsede og bagbundne arme – den hvide kjole 
var allerede gennemblødt – og kiggede sig tilbage.
 Husk det hele, sagde Martha til sig selv. De grønne øjne. Det gyld-
ne, krøllede hår. Måden, hun lægger hovedet til den ene side.
 Så trådte Martha ud på sin veranda og sagde med en større sik-
kerhed, end hun nogensinde før havde følt: “Lynnie, det skal jeg 
nok.”
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