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HARPER
17. juli, 1974

Han knuger den orange plasticpony i lommen på sin sportsjakke.

Den føles varm og svedig i hans hånd. Det er midt på somme-

ren her og alt for varmt til det, han har på. Men han har lært at klæde

sig til formålet. Især jeans er godt. Han tager lange skridt – en mand,

der går, fordi han har et mål – på trods af sin uduelige fod. Harper

Curtis er ikke nogen dovenlars. Og tiden venter ikke på nogen. Bort-

set fra, når den alligevel gør det.

Pigen sidder i skrædderstilling på jorden. Hendes bare knæ er hvide

og spinkle som små fuglekranier, og de er blevet nussede af græsset. Ly-

den af hans støvler, der knaser på gruset, får hende til at se op, men kun

så længe, at han lige når at spotte de brune øjne under hendes genstri-

dige krøller. Så ser hun atter væk og vender tilbage til sit eget.

Harper er skuffet. Da han nærmede sig, havde han tænkt, at hendes

øjne ville være blå som farven på søen, langt ude på det dybe, hvor

kysten ikke længere er i syne, og det føles som om, man er midt ude

på havet. Brun er farven på rejefiskeri, når det mudrer helt til inde på

det lave vand, og man ikke kan se en skid.

“Hvad laver du?” siger han og gør sin stemme let. Han sætter sig

på hug ved siden af hende i det tørre græs. Han har faktisk aldrig

set et barn med så skørt et hår før. Som om hun er blevet suget op og

kastet rundt af sin helt egen tornado. En, der også tog fat i det tilfæl-

dige ragelse, der ligger spredt rundt om hende. Nogle rustne konser-
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vesdåser, et ødelagt cykelhjul med egerne stikkende ud. Hun sidder

og kigger på en revnet tekop, der ligger med bunden i vejret, så sølv-

blomsterne foroven forsvinder ned i græsset. Hanken er faldet af, så

der kun er to små stumper tilbage. “Holder du teselskab, lille ven?”

forsøger han igen.

“Det er ikke et teselskab,” mumler hun ned i den bladformede kra-

ve på sin ternede bluse. Fregnede børn burde slet ikke være så lige-

fremme, tænker han. Det klæder dem ikke.

“Det er fint,” siger han. “Jeg kan alligevel bedst lide kaffe. Må jeg

bede om en kop, frue? Sort med tre sukkerknalder, tak.” Han rækker

ud efter det revnede porcelæn, men pigen råber op og slår hans hånd

væk. En dyb, vred summen høres inde fra koppen, der vender bun-

den i vejret.

“Hold da op. Hvad har du derinde?”

“Det er ikke et teselskab! Det er et cirkus!”

“Nå, for søren.” Han sender hende et smil, et af de fjollede, der skal

signalere, at han ikke tager sig selv alt for alvorligt, og det behøver

hun heller ikke. Men det svier på hans håndryg, dér, hvor hun daske-

de til ham.

Hun skuler mistroisk til ham. Ikke på grund af hvem han er, eller

hvad han kunne finde på at gøre ved hende. Men fordi hun er irrite-

ret over, at han ikke forstår noget. Han kigger sig omkring, mere om-

hyggeligt denne gang, og nu ser han det: hendes faldefærdige cirkus.

Cirkusmanegen er tegnet op med streger i jorden. En line er lavet af

et fladmast sugerør, der er sat fast mellem to coladåser. Det ødelagte

cykelhjul er et pariserhjul, der delvist læner sig op ad en busk. Det

holdes på plads af en sten, og papirmennesker, revet ud af magasiner,

er presset ind mellem egerne.

Det undslipper ikke hans opmærksomhed, at stenen, der holder

pariserhjulet oprejst, passer perfekt til hans hånd. Eller hvor ubesvæ-

ret en af de sylespidse eger ville glide ind gennem pigens øje, som

gelé. Han klemmer hårdt fat om plasticponyen i lommen. Han mær-
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ker den rasende summen fra koppen som en vibration hele vejen ned

gennem ryghvirvlerne, og det fortsætter ned i hans skridt.

Koppen rykker til den ene side, og pigen smækker hænderne ned

over den.

“Wauw!” griner hun og afbryder fortryllelsen.

“Ja, det må du nok sige! Er det en løve, du har derinde?” Han puffer

til hende med sin skulder, og et smil afløser hendes sure mine, men

kun kort. “Er du løvetæmmer? Skal den hoppe gennem hulahopringe

med ild i?”

Hun griner, og de polkaprikkede fregner trækkes op i et par æble-

kinder, så hendes skinnende, hvide tænder kommer til syne. “Nej,

Rachel siger, at jeg ikke må lege med tændstikker. Ikke efter sidste

gang.” Den ene hjørnetand er en smule skæv og læner sig ind mod

fortænderne. Smilet kompenserer fuldt ud for brakvandsøjnene, for

nu kan han se glimtet i dem. Det giver ham en følelse i brystet, som

om han er ved at falde fra hinanden. Og han er ked af, at han nogen-

sinde betvivlede Huset. Det er hende. Hun er en af dem. Hans lysende

piger.

“Jeg hedder Harper,” siger han, næsten åndeløst, og rækker hån-

den ud. Hun er nødt til at bytte om på sine hænder på koppen for at

tage imod den.

“Er du en fremmed?” siger hun.

“Nej, ikke mere, vel?”

“Jeg hedder Kirby. Kirby Mazrachi. Men jeg ændrer det til Lori

Star, så snart jeg bliver gammel nok.”

“Når du kommer til Hollywood?”

Hun trækker koppen til sig og fremprovokerer et nyt raserianfald

fra insektet nedenunder, og han kan se, at han har dummet sig.

“Er du sikker på, du ikke er en fremmed?”

“Jeg mener med cirkusset. Hvad skal Lori Star lave? Flyve i trapez?

Ride på elefanter? Spille klovn?” Han kører pegefingeren hen over sin

overlæbe. “Være den skæggede dame?”
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Til hans store lettelse begynder hun at grine. “Neeeeej.”

“Løvetæmmer! Knivkaster! Ildsluger!”

“Jeg skal gå på line. Jeg har øvet mig. Vil du se?” Hun begynder at

rejse sig.

“Nej, vent,” siger han og er pludselig desperat. “Må jeg se din løve?”

“Det er ikke en rigtig løve.”

“Nå, kan man nu regne med det?” driller han.

“Okay, men du skal være meget forsigtig. Jeg vil ikke have, at han

flyver væk.” Hun letter en lille smule på koppen. Han lægger hove-

det helt ned på græsset og kniber øjnene sammen for at se ind under.

Lugten af nedtrådt græs og sort muld er beroligende. Noget bevæger

sig under koppen. Behårede ben, et glimt af gult og sort. Følehorn,

der bevæger sig hen mod åbningen. Kirby gisper og hamrer koppen i

jorden igen.

“Det er godt nok en stor brumbasse,” siger han og sætter sig atter

på hug.

“Ja, det ved jeg godt,” siger hun stolt.

“Du har gjort ham ret vred.”

“Jeg tror ikke, han har lyst til at være med i mit cirkus.”

“Må jeg vise dig noget? Du er nødt til at stole på mig.”

“Hvad er det?”

“Vil du have en linedanser?”

“Nej, jeg … “

Men han har allerede løftet koppen og hældt den vrede brombasse

ned i sine hænder. Lyden af vinger, der rives af, minder om det lille,

fine smæk, når man river stilken af et kirsebær – som dem, han brug-

te en hel sommer på at plukke i Rapid City. Han havde halset rundt i

hele landet på jagt efter et job, som en skide tæve i løbetid. Indtil han

var løbet ind i Huset.

“Hvad laver du?” råber hun.

“Nu skal vi bare bruge noget fluepapir, som vi kan sætte fast øverst

på de to dåser. Sådan en stor brumbasse, som ham her, har måske
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kræfter til at hive fødderne fri, men det er klistret nok til, at han ikke

falder ned. Har du noget fluepapir?”

Han sætter brumbassen ned på tekoppen. Den klamrer sig til kan-

ten.

“Hvorfor gjorde du det?” Hun slår til hans arm, en hel byge af små

slag med åbne håndflader.

Han er forbløffet over hendes reaktion. “Leger vi ikke cirkus?”

“Du har ødelagt det hele! Gå med dig! Gå, gå, gå, gå.” Det lyder næ-

sten som et mantra, der sætter ind med hvert nyt slag.

“Stop. Stop så,” griner han, men hun bliver ved at slå. Han griber

fat om hendes håndled. “Jeg mener det. Så stopper du fandeme, lille

dame.”

“Du må ikke bande!” råber hun og begynder at græde. Det går slet

ikke som planlagt – så meget, som han nu kan planlægge – det første

møde. Han er træt af børns utilregnelighed. Det er derfor, han ikke

kan lide småpiger, det er derfor, han venter, til de bliver større. Senere

er det noget helt andet.

“Okay, undskyld. Hold nu op med at græde, ikke? Jeg har noget til

dig. Hold nu op med at græde, vil du ikke nok? Se her.” Han haler i de-

speration den orange pony frem, eller han forsøger i hvert fald på det.

Dens hoved sidder fast i foret på jakken, og han er nødt til at vriste

den fri. “Her,” siger han og sætter den hen til hende og gør tegn til, at

hun skal tage den op. En af de genstande, der binder det hele sammen.

Det var vel derfor, han tog den med? Han mærker et øjebliks tvivl.

“Hvad er det?”

“En pony. Kan du ikke se det? Er det ikke bedre med en pony end

en dum brumbasse?”

“Den er ikke levende.”

“Det ved jeg godt, for helvede. Tag den nu bare, ikke? Det er en

gave.”

“Jeg vil ikke have den,” fnyser hun.

“Okay, så er det ikke en gave, den er til låns. Du passer bare på den
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for mig. Ligesom i banken, når de passer på dine penge.” Solen ham-

rer ned over dem. Det er for varmt til at have jakke på. Han kan knap

nok koncentrere sig. Han vil bare have det overstået. Brumbassen fal-

der ned fra koppen og ligger sprællende med benene i vejret.

“Hmm.”

Han er allerede mere rolig. Alt er, som det skal være. “Du passer på

den, ikke? Det er meget vigtigt. Jeg kommer og henter den igen. For-

står du det?”

“Hvorfor?”

“Fordi jeg har brug for den. Hvor gammel er du?”

“Seks trekvart. Snart syv.”

“Det er godt. Virkelig godt. Så kører det. Rundt og rundt som et pa-

riserhjul. Vi ses, når du er voksen. Hold øje med mig, ikke, lille skat?

Jeg kommer og henter dig.”

Han rejser sig og børster sine hænder af i bukserne. Han vender sig

om og går med raske skridt over græsset. Han ser sig ikke tilbage og

halter kun lidt. Hun ser efter ham, da han krydser vejen og går over

mod banegården, indtil han forsvinder bag træerne. Hun ser på pla-

sticlegetøjet, der stadig er fugtigt af varmen fra hans hånd, og råber

efter ham. “Men jeg vil ikke have din dumme hest!”

Hun kaster den på jorden, og den hopper op og lander ved siden af

hendes pariserhjul. De malede øjne stirrer tomt på brumbassen, der

er kommet om på maven og med besvær slæber sig hen over jorden.

Men hun går tilbage efter ponyen senere. Selvfølgelig gør hun det.
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HARPER
20. november, 1931

Sandet giver efter under ham. Det er slet ikke sand, men pisseir-

riterende frossent mudder, der søler hans sko til og gør hans sok-

ker våde. Harper bander for sig selv, han vil ikke have, at de andre

mænd skal høre det. De råber til hinanden i mørket: “Kan du se ham?

Har du ham?” Hvis vandet ikke var så forbandet koldt, ville han tage

chancen og svømme af sted. Men han ryster allerede voldsomt af kul-

de fra blæsten, der suser hen over søen og niver i huden under hans

skjorte. Jakken smed han bag baren. Den var dækket af blod fra den

skide idiot.

Han vader hen over stranden og laver en sti mellem skraldet og de

rådnende træstammer. Mudderet suger ham ned for hvert skridt. Han

sætter sig på hug bag et skur ved vandkanten. Det er lavet af flytte-

kasser og holdes sammen af tagpap. Lys siver ud gennem sprækkerne

i det tynde pap og får hele skuret til at gløde i mørket. Han forstår

ikke, hvordan man kan finde på at bygge noget så tæt på vandet. Som

om de tror, at det værste allerede er sket, og at det kun kan gå fremad

fra nu af. Som om folk ikke skider inde på det lave vand. Som om van-

det ikke stiger, når det regner, og kan oversvømme hele den her skide

barakby. De fortabte mænds hjem – dem, som har ulykken siddende i

kroppen. Ingen ville savne dem. Ligesom ingen vil savne skide Jimmy

Grebe.

Han havde aldrig troet, at Grebe ville bløde så meget. Det ville slet
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ikke være sket, hvis den idiot ellers havde kunnet finde ud af at tage

en fair slåskamp. Han kunne ikke ramme med næven, så han greb ud

efter Harpers nosser. Harper havde mærket stodderens tykke fingre,

der tog fat i hans bukser. Hvis en mand begynder på den slags be-

skidte kneb, så får han det dobbelte igen. Det var ikke Harpers skyld,

at den skårede side af glasset kom til at rive pulsåren over. Det var

Grebes ansigt, han var ude efter.

Det ville slet ikke være sket, hvis ikke den beskidte nar havde ho-

stet på kortene. Grebe havde godt nok tørret det blodige slim væk

med skjorteærmet, jo, jo, men alle vidste, at han havde tuberkulose

og harkede smitten ned i det blodige lommetørklæde. Sygdom, fattig-

dom og mænds svage nerver. Det er enden på Amerika.

Fortæl det til “borgmester” Klayton og hans slæng af selvtægts-

mænd, der puster sig op, som om de ejer hele byen. Men ingen lov

gælder her. Og her er ingen penge. Ingen selvrespekt. Han har set alle

tegnene – og ikke bare på de skilte, hvor der står “lukket”. Se det nu i

øjnene, tænker han. Amerika har fortjent det.

En svag lyskegle fejer hen over stranden og dvæler ved de spor,

han har sat i mudderet. Men så farer lyskeglen pludselig i en anden

retning, og døren til skuret går op, så lyset strømmer ud i mørket. Et

udbenet skrog af en kvinde kommer ud. Hendes ansigt er slidt og gråt

i skæret fra petroleumslampen – ligesom alle andres på disse kanter

– som om støvflugten herude på landet har udvisket alle ansigtstræk

sammen med afgrøderne.

En mørk frakke, der er mindst tre numre for stor ligger hen over de

spinkle skuldre som et sjal. Uld. Den ser varm ud. Han ved allerede,

at han vil tage den fra hende. Også inden det går op for ham, at hun er

blind. Hendes øjne er tomme. Hendes ånde stinker af kål og de tæn-

der, der rådner op i hendes mund. Hun rækker ud efter ham. “Hvad

sker der?” siger hun. “Hvorfor råber de?”

“En hund med hundegalskab,” siger Harper. “De er i hælene på

den. De burde gå ind igen, frue.” Han kunne bare løfte frakken af
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hende og forsvinde straks. Men så råber hun måske op. Hun kunne

også finde på at kæmpe imod.

Hun tager fat i hans skjorte. “Vent,” siger hun. “Er det dig? Er du

Bartek?”

“Nej, frue. Det er ikke mig.” Han forsøger at fjerne hendes hænder.

Hendes stemme begynder at stige på en alarmerende måde. En måde,

der tiltrækker opmærksomhed.

“Det er dig. Det må det være. Han sagde, du kom.” Hun er næsten

hysterisk nu. “Han sagde, at han ville … “

“Schh, det er helt fint,” siger Harper. Det kræver intet af ham at

løfte overarmen op mod hendes strube og skubbe hende ind mod ba-

rakken med hele sin vægt. Kun for at få hende til at tie stille, siger han

til sig selv. Det er svært at skrige med et knust luftrør. Hendes læber

forstørres og krænges ud. Øjnene udspiles. Spiserøret hvæser i pro-

test. Hun vrider i hans skjorte, som er hun ved at vaske tøj, men så gi-

ver hendes kyllingeknoglefingre slip, og hun bliver helt slap ind mod

væggen. Han bøjer sig forover og sætter hende blidt på gulvet, mens

han løfter frakken af hendes skuldre.

En lille dreng stirrer på ham inde fra barakken med kæmpestore

øjne.

“Hvad glor du på?” hvæser Harper ad drengen og stikker armene i

ærmerne. Jakken er for stor til ham, men skidt med det. Der er noget,

der klirrer i den ene lomme. Lidt mønter, hvis han er heldig. Men det

viser sig at være mere end det.

“Gå ind igen. Skaf din mor noget vand. Hun har det skidt.”

Drengen kigger på ham, og uden at ændre ansigtsudtryk åbner han

munden og stikker i et gennemtrængende hyl, der straks tiltrækker

de skide lygter. Lyskeglerne glider hen over døråbningen og den sam-

menfaldne kvinde, men Harper er allerede smuttet. En af Klaytons

kumpaner – eller måske er det endda den selvudnævnte borgmester

selv – råber, “Dér!”, og mændene løber ned på stranden efter ham.

Han spæner gennem labyrinten af telte og barakker, der står oven i
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hinanden med så lidt plads mellem, at der nærmest ikke er plads til at

skubbe en trækvogn. Insekter har mere selvkontrol end folk her, tæn-

ker han og løber i retning af Randolph Street.

Han stoler ikke på folk, der opfører sig som termitter.

Han træder på en presenning og falder igennem den ned i et hul på

størrelse med en klaverkasse, men meget dybere. Nogen har gravet et

hul i jorden og indrettet noget, der skal forestille et hjem, og så bare

sømmet en presenning fast over det.

Han lander hårdt. Venstre hæl hamrer ind i siden på en seng lavet

af træpaller med en lyd som en guitarstreng, der rives over. Slaget ka-

ster ham sidelæns ind i kanten på et hjemmelavet komfur, der ram-

mer ham lige under ribbenene og slår al luft ud af ham. Det føles, som

om en kugle er gået lige gennem anklen, men han hørte ikke noget

skud. Han har ikke luft til skrige og er ved at blive kvalt i presennin-

gen, der falder ned over ham.

De finder ham sådan, mens han slås med det tunge stof og bander

ad den kæmpeidiot, der ikke havde materialer eller evner til at bygge

et rigtigt skur. Mændene samler sig oven over hullet, og han kan se

deres ildevarslende silhuetter bag de blændende lyskegler.

“Du kan ikke bare komme her, og gøre som du vil,” begynder Klay-

ton, som holdt han en søndagsprædiken. Harper kan endelig få vejret

igen. Men hver gang han trækker vejret, brænder det i den ene side.

Han har helt sikkert brækket et ribben og gjort noget endnu værre

ved sin fod.

“Du er nødt til at respektere din nabo, og han skal respektere dig,”

fortsætter Klayton. Harper har hørt ham sige den replik til borgermø-

der, når han talte om, at de skulle se at komme overens med de lokale

forretninger på den anden side af vejen – de samme forretningsejere,

som sendte myndighederne ind for at sætte sedler op på telte og ba-

rakker, om at de havde syv dage til at forlade området.

“Det er svært at respektere nogen, når man er død,” griner Harper.

Det lyder mere som et hvæs og får hans mave til at knuge sig sammen
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i smerte. Det ser ud, som om de står med jagtgeværer, men det er al-

ligevel usandsynligt, og det er først, da en af lommelygterne bevæger

sig væk fra hans ansigt, at han kan se, at de er bevæbnede med jernrør

og hammere. Hans mave knuger sig atter sammen.

“I skulle hellere overgive mig til politiet,” siger han håbefuldt.

“Narh,” siger Klayton. “De har ikke noget at gøre her.” Han vifter

med lommelygten. “Hiv ham op, gutter. Inden Kinamand Eng kommer

tilbage til sit hul og finder den skiderik, der har slået lejr dernede.”

Og her kommer endnu et tegn – så klart som morgengryet, der er

ved at krybe op i det fjerne over broen. Inden Klaytons tæskehold når

at kravle de få meter ned for at samle ham op, begynder det at regne.

Iskolde, bitre dråber. De kan høre råb fra den anden ende af lejren.

“Politi! Det er en razzia!”

Klayton vender sig for at snakke med sine mænd. De ligner aber

med deres plapren og armene, der bevæger sig i luften. Så bryder en

ildsøjle gennem regnen. Den oplyser himlen og gør en ende på mæn-

denes samtale.

“Hey, drop den der … “ Et råb lyder ovre fra Randolph Street, fulgt

af endnu et. “De har petroleum!” er der nogen, der råber.

“Hvad venter I på?” siger Harper stille under lyden af den trom-

mende regn og de ophidsede stemmer.

“Du bliver der,” siger Klayton og peger på ham med et jernrør, da

silhuetterne begynder at forsvinde i mørket. “Vi er ikke færdige med

dig.”

Harper ignorerer den raspende lyd fra sine ribben og hejser sig op

på albuerne, så han kan komme op at sidde. Han bøjer sig forover, får

fat i presenningen, der stadig klamrer sig til sømmet i den ene side, og

hiver i den, mens han forventer det værste. Men den bliver siddende.

Ovenover kan han høre den gode borgmesters diktatoriske tone,

der skærer gennem postyret og råber ad folk, Harper ikke kan se.

“Har I en retskendelse? Tror I bare, I kan komme her og brænde folks

huse ned, når vi allerede har mistet alt?”
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Harper får fat i en kraftigere fold på presenningen, og ved at bruge

det væltede komfur som støtte for den gode fod, får han hevet sig selv

opad. Hans ankel slår ind mod jordvæggen på vej op, og et skærende

jag af smerte, så klart som Gud, blænder ham. Han kaster op, men

det eneste, der kommer ud af hans mund er en lang, trevlet sammen-

blanding af rødligt spyt og slim. Han klamrer sig til presenningen og

blinker hårdt med øjnene for at fjerne de sorte pletter, der flimrer forbi

hans blik, indtil han kan se igen.

Råbene forsvinder i lyden fra den trommende regn. Tiden er ved at

løbe fra ham. Han arbejder sig støt, men hurtigt op ved hjælp af den

fedtede, våde presenning. Han ville ikke kunne have gjort det for et

år siden. Men efter tolv ugers arbejde med at hamre møtrikker ind i

Triborough-broen i New York er han så stærk som den orangutang,

han engang så rive en vandmelon midt over med de bare næver i et

tivoli.

Presenningen giver en ildevarslende lyd, som er den ved at revne,

og truer med at sende ham direkte tilbage i det forbandede hul. Men

den holder, og han kommer taknemmelig op over kanten og er fuld-

stændig ligeglad med, at sømmene, der fastgør presenningen, river

hele hans bryst op. Senere, da han tilser skrammerne i ro og mag, be-

mærker han, at rifterne på hans bryst ser ud, som om en meget entu-

siastisk luder har sat sit præg på ham.

Sådan ligger han – med ansigtet nede i mudderet, under den silen-

de regn. Råbene har fjernet sig, men luften lugter af røg, og lyset fra

et halvt dusin bål blander sig med det grålige morgengry. En svag lyd

af musik driver gennem natten. Den kommer måske fra en lejlighed,

hvor beboerne læner sig ud af vinduet for at få det hele med.

Harper kryber på maven gennem mudderet, mens lyn af smerte

farer igennem hans hoved – eller måske er de virkelige. Det er en

form for genfødsel. Han opgraderer til humpestadiet, da han finder

et tungt stykke tømmer, der har den rette højde, så han kan støtte sig

til det.
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Hans venstre fod er ubrugelig og slæber efter ham. Men han går

videre gennem regnen og mørket, væk fra den brændende barakby.

Alting har en årsag. Det er, fordi han er tvunget til at flygte, at han

finder Huset. Det er, fordi han tog frakken, at han har nøglen.
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KIRBY
18. juli, 1974

Det er den tid på morgenen, hvor mørket stadig føles tungt – ef-

ter at togene er holdt op med at køre, og trafikken ikke længere

er tæt, men inden fuglene begynder at synge. Det er en brændende

hed nat. Den slags klistrende hede, der får alle insekterne frem. Møl

og flyvende myrer slår ind mod pæren på verandaen i en ujævn trom-

merytme. En myg virrer et sted oppe under loftet.

Kirby ligger i sengen og aer ponyens nylonmanke, mens hun lytter

til lydene i det tomme hus, der jamrer som en sulten mave. “Det finder

på plads,” som Rachel kalder det. Men Rachel er her ikke. Og det er

sent, eller tidligt, og Kirby har ikke fået andet at spise end de kedelige

cornflakes, hun fik til morgenmad, og der er lyde i huset, der ikke hø-

rer ind under “finde på plads”- kategorien.

“Det er et gammelt hus. Det er sikkert bare vinden,” hvisker Kirby

til den lille pony. Men slåen på døren ud til verandaen er sat for, så

døren burde ikke smække i, som den gør. Gulvbrædderne burde ikke

knirke, som om de gav sig under vægten af en tyv, der listede sig hen

mod hendes værelse med en sort pose i hånden, som han kan putte

hende i og bortføre hende med. Eller også er det den levende dukke

fra det uhyggelige tv-program, som hun ikke må se, der lister hen til

hende på sine små plasticfødder.

Kirby kaster lagnet til side. “Jeg skal lige se, hvem det er, okay?” siger

hun til ponyen, for tanken om at blive liggende her og vente på monste-
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ret er ikke til at holde ud. Hun lister sig hen til døren, som hendes mor

har malet med eksotiske blomster og snirklede vinranker, da de flyttede

ind for fire måneder siden, og gør klar til at smække den lige i synet på

hvem eller hvad, det end er, der bevæger sig op ad trappen.

Hun står og lytter, mens hun piller ved det tykke lag maling på

døren. Hun har allerede skrællet en lilje af, så man kan se det nøgne

træ indenunder. Det kildrer i fingerspidserne. Stilheden giver genlyd

i hendes hoved.

“Rachel?” hvisker Kirby så stille, at kun ponyen kan høre det.

Der lyder et dunk meget tæt på, så et brag og lyden af noget, der går

i stykker. “Pis!”

“Rachel?” siger Kirby lidt højere. Hendes hjerte hamrer i brystet.

Der er en lang pause. Så siger hendes mor: “Gå tilbage i seng, Kirby.

Jeg er OK.” Det er løgn, ved Kirby. Men i det mindste er det alligevel

ikke Talende Tina, den levende dræberdukke.

Hun holder op med at pille ved malingen og lister ud på gangen.

Hun går udenom glasskårene, der ligger som diamanter mellem døde

roser med krøllede blade og visne hoveder i en pøl af ildelugtende va-

sevand. Døren står på klem til ære for hende.

Hvert nyt hus er ældre og mere slidt end det foregående, selvom

Rachel maler døre og skabslåger og nogle gange endda gulvbrædder

for at få det til at se mere hjemligt ud. De udvælger illustrationerne

sammen ved at kigge i Rachels store grå kunstbog: tigre eller enhjør-

ninger eller helgener eller brune piger fra sydhavsøerne med blom-

ster i håret. Kirby bruger tegningerne som pejlemærker for, hvor de

nu befinder sig. Dette hus har smeltede ure på køkkenlågerne over

komfuret, hvilket betyder, at køleskabet er til venstre for hende, og

badeværelset ligger lige under trappen. Men selvom indretningen af

hvert hus er anderledes – nogle af dem har en lille baghave, og nogle

gange er der et skab eller måske endda hylder på Kirbys værelse – så

er Rachels værelse det eneste, der altid er det samme.

Hun tænker på det som en sørøvers skattelagune (hendes mor ret-
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ter hende altid og siger, at det hedder et “skatkammer”, men Kirby

forestiller sig det som en magisk, skjult bugt – sådan en, man kan sejle

lige ind i, hvis man er heldig, og kortet er blevet aflæst korrekt).

Kjoler og tørklæder er kastet ud over hele værelset, som om en si-

gøjnersørøverprinsesse er gået amok. En bunke teatersmykker hæn-

ger på de gyldne krummelurer på det ovale spejl. Spejlet er altid det

første, Rachel hænger op, når de flytter et nyt sted hen, og hver gang

får hun hamret sig over tommelfingeren med hammeren. Nogle gan-

ge klæder de sig ud, og Rachel hænger alle halskæderne og armbån-

dene på Kirby og kalder hende “min lille juletræspige”, selvom de er

jøder, eller i hvert fald halvt.

Der hænger en kulørt glasdims i vinduet, som i eftermiddags-

solen kaster dansende regnbuer ind i værelset, hen over det skrå-

nende tegnebord og hvad det end måtte være for en illustration,

Rachel arbejder på.

Da Kirby var helt lille, og de stadig boede inde i byen, satte Rachel

afskærmningen fra kravlegården rundt om sit tegnebord, så Kirby

kunne kravle rundt på værelset uden at forstyrre hende. Hun plejede

at lave illustrationer til dameblade, men nu “er min stil ikke på mode

længere – livet er som en rutsjebane, skat, det går op og ned.” Kirby

kan godt lide tanken om livet som en rutsjebane. Og henne på Doris’

Pancake House på vejen hen til købmanden kan hun godt lide sin

mors tegning af en servitrice, der blinker med det ene øje, mens hun

balancerer med to fade pandekager svømmende i smør.

Men glasdimsen hænger helt kold og død nu, og der er lagt et gult

tørklæde over lampen ved siden af sengen, hvilket får hele værelset til

at se lidt kvalmt ud. Rachel ligger på sengen med en pude over hovedet.

Hun har stadig alt sit tøj på – sko og det hele. Hendes bryst i den sorte

blondekjole bevæger sig op og ned, som om hun har hikke. Kirby bliver

stående i døren og håber, at hendes mor får øje på hende. Hendes hoved

er ved at eksplodere af ord, hun ikke ved, hvordan hun skal få sagt.

“Du har sko på i sengen,” er det eneste, hun til sidst får fremstammet.
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Rachel fjerner puden fra ansigtet og ser på sin datter med røde øjne.

Hendes makeup har efterladt en mørk og udtværet plet på puden.

“Undskyld, skat,” siger hun med sin kække stemme. (Ordet “kæk” får

Kirby til at tænke på en knækket tand, hvilket var lige, hvad der skete

med Melanie Ottesen, da hun faldt ned fra klatrerebet.)

“Du skal tage dine sko af!”

“Det ved jeg godt, skat,” sukker Rachel. “Lad være med at råbe.”

Hun lirker de sorte og beige slingbacks af med tæerne og lader dem

falde ned på gulvet. Hun ruller om på maven. “Klør du mig ikke lidt

på ryggen?”

Kirby kravler op i sengen og sidder i skrædderstilling ved siden af

hende. Hendes mors hår lugter af røg. Hun lader en fingernegl køre

ned langs kjolens blonder. “Hvorfor græder du?”

“Jeg græder ikke rigtigt.”

“Jo, du gør.”

Hendes mor sukker. “Det er bare den tid på måneden.”

“Det siger du altid,” mukker Kirby. Så tilføjer hun: “Jeg har fået en

pony.”

“Jeg har ikke råd til at give dig en pony.” Rachels stemme er langt

væk.

“Nej, jeg har allerede fået en,” siger Kirby irriteret. “Den er orange.

Den har sommerfugle på numsen, og den har brune øjne og guldhår

og, øh, ser sådan lidt dum ud.”

Hendes mor løfter hovedet lidt og ser på hende hen over skulderen.

Hun ser nærmest helt begejstret ud. “Kirby! Har du stjålet den?”

“Nej! Det var en gave. Jeg ville ikke engang have den.”

“Så er det okay.” Hendes mor gnider sig i øjnene med håndroden

og trækker en maske af mascara hen over øjnene som en indbrudstyv.

“Må jeg så beholde den?”

“Ja, selvfølgelig. Du kan gøre næsten lige, hvad du vil. Især med

gaver. Også smadre dem i tusind stykker.” Ligesom vasen ude på gan-

gen, tænker Kirby.
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“Okay,” siger hun alvorligt. “Dit hår lugter mærkeligt.”

“Og det siger du!” Hendes mors latter er som de regnbuer, der dan-

ser i værelset. “Hvornår har du sidst vasket det?”
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HARPER
22. november, 1931

Mercy Hospital lever ikke op til sit navn. “Kan du betale?” spør-

ger den trætte kvinde i receptionen gennem et lille rundt hul

i glasset. “Betalende patienter kommer først i køen.”

“Hvor lang er ventetiden?” grynter Harper.

Kvinden nikker i retning af det første venteværelse. Der er kun

plads til at stå op, bortset fra dem, der sidder eller delvist er faldet om

på gulvet, fordi de er for syge eller trætte eller simpelthen bare keder

sig for meget til at blive stående. Nogle få ser op med håb eller vrede

eller en farlig blanding af begge dele. Resten har det resignerede blik,

han kender fra gamle krikker, der synger på sidste vers, med ribben,

der træder så tydeligt frem som furerne i den døde muld, de trækker

ploven igennem. Sådan nogle heste skyder man.

Han leder i lommen efter den krøllede femdollarseddel, han fandt

sammen med en sikkerhedsnål, nogle småører og en nøgle. Sedlen er

slidt på en måde, der føles velkendt. Måske er han bare blevet vant til

skidt og møg.

“Er det nok til at købe lidt omsorg, skattepige?” spørger han og

skubber dollarsedlen gennem vinduet.

“Ja.” Hun fastholder hans blik for at vise ham, at hun ikke skammer

sig over at tage imod pengene. Selvom selve handlingen siger noget

helt andet.

Hun ringer med en lille klokke, og en sygeplejerske kommer for at
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hente ham. Hendes praktiske sko slår mod linoleumsgulvet. E. Kap-

pel står der på navneskiltet. Hun er køn på en ordinær måde, med

rosa kinder og omhyggeligt arrangerede, kastanjefarvede krøller un-

der den lille hvide hat. Bortset fra næsen, der er lidt for opstopperag-

tig, så den ligner en grisesnude. Lille grisebasse, tænker han.

“Kom med,” siger hun og virker irriteret over, at han overhovedet

er der. Hun har allerede kategoriseret ham som det værste afskum.

Hun vender rundt og stormer af sted med store skridt, så han må

halse efter hende. Hvert skridt sender et jag af smerte op i hoften, der

minder om kinesisk fyrværkeri, men han er fast besluttet på at holde

hendes tempo.

Alle de rum, de går forbi er propfyldte. Nogle gange er der endda to

mennesker i én seng, og sengene står klinet op ad hinanden. Sygdom-

men gennemsyrer det hele.

Det er ikke så slemt som hospitalerne ved fronten, tænker han.

Lemlæstede mænd, der lå klynget sammen på bårer i lugten af brand-

sår og råddenskab og lort og bræk og sur febersved. Den uophørlige

jamren lød som et mareridtsagtigt kor.

Han kommer i tanke om den fyr fra Missouri, der havde fået skudt

benet af. Han ville ikke holde op med at skrige og holdt alle vågne,

indtil Harper sneg sig over til ham, som om han ville trøste ham. Det,

han i virkeligheden gjorde, var at stikke bajonetten ind i idiotens lår

lige over det blodige sår og hurtigt dreje den rundt, så pulsåren blev

skåret over. Ligesom de havde trænet det igen og igen på træmæn-

dene under øvelserne. Stik den ind, og drej den rundt. Et knivstik i

maven fik alle mænd ned med nakken. Harper havde altid syntes, at

det føltes mere personligt end pistoler – det, at man stak den lige ind

i maven på nogen. Det gjorde krigen til at holde ud.

Det er der nok ikke mulighed for her, tænker han. Men der er andre

metoder til at komme af med besværlige patienter. “Du burde åbne

den sorte flaske,” siger Harper for at irritere den buttede sygeplejer-

ske. “De ville takke dig for det.”
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Hun fnyser foragteligt og fører ham forbi dørene ind til de private

afdelinger – pæne enkeltværelser, der næsten alle står tomme. “Du

skal ikke friste mig. En fjerdedel af sygehuset er nærmest som et pest-

hus. Tyfus. Gift ville være en ren velsignelse. Men pas på, kirurgerne

ikke hører dig snakke om den sorte flaske.”

Gennem en åben dør ser han en pige, der ligger omgivet af blom-

ster. Hun ligner en filmstjerne, selvom det er mere end ti år siden,

Charlie Chaplin forlod Chicago og tog hele filmindustrien med sig til

Californien. Hendes hår er klistret af sved og ligger i fugtige, blonde

krøller om ansigtet, som ser blegt ud i det grålige vinterlys, der kæm-

per sig vej ind gennem vinduerne. Lige idet han falder i staver foran

hendes dør, slår hun øjnene op. Hun sætter sig halvt op og sender

ham et strålende smil, som om hun ventede ham, og han bare kunne

sætte sig ned og snakke lidt med hende.

Det skal sygeplejerske Kappel ikke nyde noget af. Hun tager ham

om albuen og fører ham væk. “Ikke noget med at stå og glane. Det

sidste, den tøjte har brug for, er endnu en beundrer.”

“Hvem er hun?” Han ser sig tilbage.

“Ikke nogen. En nøgendanserinde. Det lille fjols forgiftede sig selv

med radium. Det er en del af hendes show. Hun maler sig med radium,

så hun lyser i mørke. Bare rolig, hun bliver snart udskrevet, og så kan du

se lige så meget af hende, som du vil. Det hele, så vidt jeg har forstået.”

Hun puffer ham ind på lægens værelse, der er helt hvidt med lug-

ten af noget antiseptisk hængende i luften. “Sæt dig her, så vi kan se,

hvad du har gjort ved dig selv.”

Han hopper vaklende op på briksen. Hendes ansigt rynkes sam-

men i koncentration, mens hun skærer de beskidte klude væk, som

han har bundet stramt under hælen.

“Du er dum, ved du godt det?” Det lille smil i mundvigen afslører,

at hun ved, at hun kan slippe af sted med at tale til ham på den måde.

“At vente så længe med at komme. Troede du, det ville blive bedre af

sig selv?”
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Hun har ret. Det har ikke gjort det bedre, at han har sovet i det fri

de sidste par nætter. Han slog lejr i en opgang på et stykke pap med

en stjålen frakke som tæppe, fordi han ikke kunne tage tilbage til sit

telt, hvis Klayton og hans kumpaner skulle vente på ham med ham-

mer og jernrør.

De nydelige sølvskær på saksen siger snik-snik, da hun sakser sig

igennem kludene, der har skåret hvide furer ind i den hævede fod,

så den ligner en rullesteg. Hvem er nu en lille grisebasse? Det, der er

dumt, tænker han, er, at han kom igennem krigen uden permanente

skader, og nu bliver han krøbling, fordi han faldt ned i et eller andet

vagabondhul i jorden.

Lægen kommer buldrende ind i lokalet. Han er en ældre mand

med en pænt bildæk rundt om maven, og hans grå hår er kastet om

bag ørerne som en løvemanke.

“Og hvad beklager De Dem så over i dag, hr.?” Spørgsmålet er ned-

ladende på trods af smilet, der følger med.

“Ja, jeg har ikke danset rundt i selvlysende maling.”

“Og det ser heller ikke ud til, at De kommer til det foreløbig,” siger

lægen, stadig smilende, mens han tager den opsvulmede fod mellem

hænderne og strækker den ud. Han dukker sig behændigt, næsten

professionelt, da Harper brøler af smerte og langer ud efter ham.

“Det skal du bare blive ved med, makker, hvis du gerne vil smides

ud herfra,” smiler lægen. “Uanset om du betaler eller ej.” Da han bøjer

foden op og ned, op og ned igen, bider Harper tænderne sammen og

knytter næverne for ikke at slå ud efter ham en gang til.

“Kan du selv strække tæerne?” siger han og ser intenst på foden.

“Godt. Godt. Det er et godt tegn. Bedre end jeg havde regnet med.

Super. Kan du se det her?” siger han til sygeplejersken og kniber fat i

hulningen lige over hælen. Harper jamrer sig. “Det er her, senen skul-

le forbindes med resten.”

“Nå ja.” Sygeplejersken tager fat i huden. “Jeg kan godt mærke det.”

“Hvad betyder det?” siger Harper.
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“Det betyder, at du burde tilbringe de næste måneder på ryggen på

hospitalet, makker, men jeg går ud fra, det ikke er en mulighed.”

“Ikke medmindre det er gratis.”

“Eller hvis man har nogle bekymrede arbejdsgivere, der gerne

sponsorerer en restituering, som med vores radiumpige derude.” Læ-

gen blinker til ham. “Vi kan give Dem gips på og sende Dem af sted

med en krykke. Men en sprængt sene heler ikke sig selv. De burde

ligge ned i mindst seks uger. Jeg kan anbefale en skomager, som har

specialiseret sig i særligt fodtøj, der kan hæve hælen på Deres sko, og

det kan hjælpe lidt til.”

“Men hvordan skal jeg kunne det? Jeg er nødt til at arbejde.” Har-

per kan ikke klare den pibende tone, der kryber ind i hans stemme.

“Vi har alle økonomiske problemer, Mr. Harper. Spørg bare hospi-

talsledelsen. De må gøre, hvad De kan.” Han tilføjer eftertænksomt:

“Jeg går ikke ud fra, at De har syfilis?”

“Nej.”

“En skam. Der er en undersøgelse nede i Alabama, der ville betale

for det hele, hvis De havde. Selvom De så ville være nødt til at være

neger.”

“Det er jeg heller ikke.”

“Ærgerligt.” Lægen trækker på skuldrene.

“Men kommer jeg til at gå?”

“Ja, ja,” siger lægen. “Men jeg ville ikke satse på at gå til prøve hos

Mr. Gershwin.”

Harper humper ud fra hospitalet med forbundne ribben, en fod i gips

og blodet fuld af morfin. Han mærker efter i lommen, hvor mange

penge, der er tilbage. To dollars og nogle småmønter. Men så bevæger

fingrene sig hen over nøglens takkede tænder, og noget åbner sig inde

i hans hoved som en modtager. Måske er det morfinen. Eller også har

det altid ventet på ham.



30

Han har aldrig før lagt mærke til den stille summen fra lygtepæ-

lene. En lav frekvens, der borer sig ind bag hans øjeæbler. Og selvom

det er eftermiddag, og lygterne er slukket, virker det, som om de lyser

op, da han bevæger sig ind under dem. Den stille summen springer

frem til den næste lygte, som om den kalder på ham. Denne vej. Og

han sværger på, at han kan høre knitrende musik, en fjern stemme,

der kalder på ham, som en radio, der skal indstilles. Han følger stien

af summende lygtepæle og går så stærkt, som han kan, men krykken

er ikke til at håndtere.

Han går ned ad State Street, og den fører ham gennem West Loop

ned til Madison Streets klipper af skyskrabere, der tårner sig fyrre

etager op i luften på hver side. Han går ned gennem Skid Row, hvor

to dollars måske kunne skaffe ham en seng i nogle dage, men den sta-

dige summen og lygtepælene fører ham videre, ind i Black Belt, hvor

lurvede jazzklubber og caféer forsvinder til fordel for tarvelige huse

stablet oven på hinanden, børn i lasede gevandter, der leger på gaden,

og gamle mænd¸ der sidder på trappestenene med håndrullede ciga-

retter og skuler olmt til ham.

Gaden bliver smallere, og husene står stadig tættere og kaster kø-

lige skygger over fortovet. En kvinde griner i en lejlighed ovenpå –

lyden er pludselig og ubehagelig. Der er skilte alle vegne, han kigger

hen. Smadrede vinduer i de lejede lejligheder, håndskrevne skilte i

tomme butiksvinduer nedenunder: “Lukket”, “Lukket indtil videre”.

Og et sted bare: “Beklager”.

En brakvandsagtig fugt driver ind fra søen med vinden, som skæ-

rer sig gennem den mismodige eftermiddag og ind under hans frak-

ke. Da han kommer længere ind i industrikvarteret, tynder det ud i

folk på gaden, indtil der slet ikke er flere. I fraværet af mennesker ta-

ger musikken over og bliver sød og melankolsk. Og nu kan han høre

melodien: “Somebody from Somewhere”. Og en stemme hvisker ind-

trængende: Fortsæt, fortsæt, Harper Curtis.

Musikken fører ham over jernbanesporene, dybt ind i West Side og
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op ad trappen til et hus, der ikke skiller sig ud fra de andre træhuse,

der ligger side om side i kvarteret. Malingen er ved at skalle af, og kar-

napperne har afskærmede vinduer og et skilt, hvor der står “Dømt til

nedrivning af City of Chicago”, sømmet fast på de brædder, der sidder

i et kryds tværs over hoveddøren. Musikken kommer fra et sted bag

døren i nummer 1818. En invitation.

Han rækker ind under brædderne og forsøger at åbne døren, men

den er låst. Harper står på dørtrinnet og har en fornemmelse af no-

get, der er skræmmende uundgåeligt. Gaden er fuldkommen øde. De

andre huse er tomme, eller gardinerne er trukket helt for. Han kan

høre trafikken på en tilstødende gade og en gadesælger, der sælger

peanuts. “Varme peanuts i en ruf! Spis dem, det er guf!”, men det ly-

der formummet, som hørte han det gennem et tæppe, der er viklet

om hans hoved. Til gengæld er musikken skarp som et spyd gennem

kraniet: Nøglen.

Han stikker hånden i frakkelommen og er pludselig angst for, at

han har tabt den. Han konstaterer med lettelse, at den stadig er der.

Bronzefarvet og med “Yale & Towne” indgraveret. Låsen på døren

passer til. Med dirrende hænder lader han nøglen glide ind. Den får

fat.

Døren åbner op til et mørke, og i et langt og forfærdeligt øjeblik bli-

ver han stående, lammet af alt for mange muligheder. Så kryber han

ind under brædderne og forsøger at hale krykken med sig gennem

hullet, og han fortsætter ind i Huset.
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KIRBY
9. september, 1980

Det er sådan en dag, sprød og klar, lige på grænsen til efterår.

Træerne har det ambivalent med det – bladene er grønne og

gule og brune på samme tid. Kirby kan på lang afstand se, at Rachel

er skæv. Ikke bare fordi den sødlige lugt hænger over huset (selvom

det er et sikkert tegn), men fordi hun traver ophidset rundt i forhaven

og ser ud til at være optaget af noget i det alt for lange græs. Tokyo

bjæffer glad og hopper omkring. Hun skulle slet ikke være hjemme.

Hun skulle være ude på et af sine ophold – eller “forhold”, som Kirby

plejede at kalde det, da hun var lille. Okay, det er ikke mere end et år

siden.

I lang tid spekulerede Kirby på, om det forhold mon var noget, hun

havde med hendes far, og om Rachel måske arbejdede sig hen mod, at

Kirby skulle møde ham. Men så sagde Grace Tucker henne i skolen,

at en kvinde, der havde mange forhold var en luder, og at det var det,

hendes mor var. Hun vidste ikke, hvad en luder var, men hun gav Gra-

cie en blodtud, og Gracie rev en tot hår ud af hendes hoved.

Rachel syntes, det var vildt sjovt, selvom Kirbys hovedbund var

helt rød og øm, der hvor håret var revet ud. Hun ville ikke grine ad

hende, sagde hun, “men det er virkelig sjovt”. Så forklarede hun Kirby

det på den måde, som hun forklarede alting, og som aldrig forklarede

noget som helst. “En luder er en kvinde, der bruger sin krop til at ud-

nytte mænds forfængelighed,” sagde hun. “Og et ophold er en revi-
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talisering af din sjæl.” Men det viste sig, at det overhovedet ikke pas-

sede. For en luder dyrker sex for penge, og et ophold er en ferie fra ens

eget liv, hvilket er det sidste, Rachel har brug for. Mindre ferie, mere

rigtigt liv, mor.

Hun fløjter efter Tokyo. Fem korte toner, der er kendetegnende nok

til, at de adskiller sig fra de andre hundefløjt i parken. Tokyo kommer

løbende, lykkelig, som kun en hund kan være det. “Et rendyrket ga-

dekryds” plejer Rachel at kalde den. Den er lille, men stærk, med en

lang snude og broget sandfarvet og hvid pels og flødefarvede ringe

rundt om øjnene. Den hedder Tokyo, for når den bliver voksen, flytter

den til Japan og bliver en berømt oversætter af haikudigte og drikker

grøn the og samler på samuraisværd. (“Tja, det er da bedre end Hi-

roshima”, havde hendes mor sagt.) Hun er allerede begyndt at skrive

sine egne haikudigte. Her er et:

Op, af sted, raket

tag mig med langt væk herfra

stjernerne venter

Her er endnu et:

Hun vil forsvinde

foldet som origami

helt ind i en drøm.

Rachel klapper begejstret, hver gang hun læser et nyt digt op. Men

Kirby begynder at tænke, at hun lige så godt kunne læse op fra bagsi-

den af Rice Krispies-pakken, for hendes mor ville juble lige så meget.

Især når hun er skæv, hvilket efterhånden sker oftere og oftere.

Hun skyder skylden på “forholdet”. Eller hvad han nu hedder. Ra-

chel vil ikke fortælle hende det. Som om hun ikke hører bilen køre op

foran huset klokken tre om natten eller de hviskende samtaler, ufor-

ståelige, men betydningsladede, inden døren smækker i, og hendes
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mor forsøger at liste sig ind uden at vække hende. Som om hun slet

ikke undrer sig over, hvor pengene til huslejen kommer fra. Som om

det ikke har stået på i flere år.

Rachel har lagt alle sine billeder ud – selv det store af Lady Shalott

i sit tårn. (Kirbys yndlingsbillede, selvom hun aldrig ville indrømme

det), som normalt står bagest i kosteskabet sammen med alle de an-

dre billeder, som hendes mor begynder på, men aldrig rigtig får malet

færdigt.

“Skal vi holde loppemarked?” spørger Kirby, selvom hun godt ved,

at spørgsmålet vil irritere Rachel.

“Åh, min skat.” Hendes mor sender hende en distræt antydning af

et smil, som hun altid gør, når hun er skuffet over Kirby. Hvilket hun

lader til at være hele tiden for øjeblikket. Især når hun siger ting, som

Rachel mener er for modne for hendes alder. “Du mister din barnlige

forundring,” sagde hun for to uger siden med en skarphed i stemmen,

som om det var det værste, der kunne ske.

Af en eller anden mystisk grund generer det ikke Rachel, når Kirby

for alvor har problemer. Som når hun kommer op at slås i skolen, eller

da hun satte ild til Mr. Partridges postkasse som hævn for, at han hav-

de klaget over, at Tokyo gravede i hans ærtebed. Rachel skældte hende

ud, men Kirby kunne se, at hun morede sig. Hendes mor lavede endda

et helt pantomimeteater, hvor det skulle lyde, som om de råbte højt ad

hinanden, så det “selvretfærdige fjols inde ved siden af” kunne høre

dem gennem væggen. Hendes mor skreg: “Forstår du ikke, at det er

en forbrydelse at gribe ind i postvæsnets arbejde?” inden de faldt om

i et grineflip, og begge var nødt til at holde sig for munden.

Rachel peger på et miniaturebillede, der ligger i græsset mellem

hendes bare fødder. Hendes tånegle er malet i en lysende orange far-

ve, der ikke klæder hende. “Synes du, det her er for brutalt?” spørger

hun. “Lidt for søgt rødt?”

Kirby aner ikke, hvad det betyder. Hun har svært ved at skelne

mellem sin mors billeder. De forestiller alle sammen blege kvinder
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med langt bølgende hår og vemodige insektøjne, der er alt for store til

deres ansigter, i grumsede landskaber af grønt og blåt og gråt. Ikke

noget rødt overhovedet. Rachels kunst minder hende om det, hendes

gymnastiklærer sagde til hende, da hun blev ved at lave fejl i tilløbet

til hesten. “Så hold dog op med at ville gøre det så perfekt!”

Kirby tøver og ved ikke helt, hvad hun skal sige for ikke at træde

sin mor over tæerne. “Jeg synes, det er rigtig fint.”

“Åh, men fint er jo ingenting overhovedet!” udbryder Rachel og

tager fat i Kirbys hænder. Hun hiver hende med ud i en hurtig fox-

trot hen over billederne, mens hun snurrer hende rundt. “Fint er selve

indbegrebet af middelmådighed. Det er det høflige. Det er det socialt

acceptable. Vi skal leve vildere og dybere end bare fint, min skat!”

Kirby vikler sig ud af hendes greb og står og ser ned på alle de

smukke, sørgmodige piger med de tynde lemmer, der får dem til at

ligne vandrende pinde. “Øhm,” siger hun. “Skal jeg hjælpe dig med

at flytte billederne ind igen?”

“Åh, min søde,” siger hendes mor med en sådan overbærenhed og

foragt, at Kirby ikke kan klare det. Hun løber ind, springer op ad trap-

pen til verandaen og glemmer alt om at fortælle sin mor om manden

med den vigende hårgrænse og skæve boksernæse og alt for højtsid-

dende cowboybukser, der stod i skyggen af et ahorntræ ved siden af

Masons Filling Station og drak en cola med et sugerør, mens han kig-

gede på hende. Den måde, han så på hende på, fik det til at vende sig i

Kirbys mave. Som når man er i en rutsjebane i tivoli, og det føles, som

om nogen er i gang med at skrabe ens indvolde ud med en ske.

Da hun vinkede overivrigt og energisk til ham, sådan Hej, fister, jeg

har set, at du stirrer på mig, klamme nar, hævede han den ene hånd til

hilsen. Og blev ved at holde den oppe på den måde (virkelig creepy),

indtil hun drejede om hjørnet til Ridgeland Street. Hun droppede sin

sædvanlige genvej gennem gyden og skyndte sig væk.


