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De siger, min bror er død. Men de har ikke ret. 
Villy er en engel!
Det startede for cirka et år siden. Vi spillede 
bold i haven. Villy var ved at lægge an til skud. 
Det skulle sende bolden dybt ind i mit mål. Jeg 
gik ind i en takling. Bolden var mellem mig og 
Villy. 
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Villy snublede; og ja, det var jo derfor, jeg tænk-
te, det hele var min skyld!
Han skreg, da han faldt. Det lød mest som om, 
han overdrev vildt, som vi plejede, når vi fældede 
hinanden. 
Først lo jeg, men så så jeg Villys ene ben. 
Der var et stort blåt mærke. Jeg skreg af for-
skrækkelse. Far kom løbende. Villy blev helt 
stille, da jeg skreg. Han så med ét meget træt ud. 
Far løft ede ham. 
„Hold da op et blåt mærke,“ sagde far. 
„Vita, er det ikke at gå lidt for vidt?“ 
Far kiggede bebrejdende på mig. Jeg havde begge 
hænder for munden, og mine øjne må have 
været så store som tekopper. Jeg tog Villys hånd, 
da far bar ham ind. Villy græd lidt. Jeg tror mest, 
han var forskrækket. 
Villy faldt i søvn i sofaen og vågnede først, da vi 
skulle spise til aft en. Jeg fi k hans kyllingelår, for 
han var ikke særlig sulten.
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I de næste uger var Villy ikke rigtig frisk. Mange 
dage måtte jeg tage alene i skole, mens Villy blev 
hjemme i sofaen med sin Game Boy og fj ernsy-
net som underholdning. Mor og far så ikke glade 
ud. De virkede også trætte. Alt det, vi tidligere 
havde lavet sammen, hørte pludseligt op. 
Jeg prøvede selv at spille fodbold i haven eller 
starte en fj ollet samtale, når vi spiste. Men det 
var som om, alt bare ebbede ud, som luft en der 
siver ud af et punkteret cykeldæk. Jeg blev trist, 
for hvad nyttede det hele? Mor sad tit ved min 
seng, når jeg skulle sove. Hun aede mig over hå-
ret, men det var som om, hun ikke rigtigt så mig. 
Ingen bad mig hjælpe til, når der skulle dækkes 
bord eller ryddes op. 
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