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Til Jannick 

Fra Christel

“I am rough, I think you like it,
but my mind is a weak thing”

Mother Sparrow
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Louisenlund 17, d. 2. marts 1984

Klokken 07.54.27: Nu er det en time siden, at de kørte, og der er ni timer, fem 
minutter og fireogtredive sekunder til, at han for første gang begynder at skrige. 
Klokken 09.34.30: Om tretten år og to dage antændes den pakke heksehyl, som 
han har købt for sine fødselsdagspenge, og som sammen med otte en halv røde 
Prince og en blå engangslighter ligger i inderlommen på hans nye cottoncoat, 
inden han som en såret flagermus forfærdet og hvinende kaster sig brændende 
rundt i sneen. Klokken 09.45.31: Nu begynder min mor at skrige, og om et par 
dage presser jeg for første gang min pegefinger ind i hans lille knyttede hånd, 
og nu er der kun otte et halvt år til, at han skyder mig ned i haven med sin nye 
plastikrevolver, inden jeg slår ham i hovedet med en spade, og han slår igen 
med sin kost. Klokken 11.11.04: Der er nu fem timer til, at hans hoved kom-
mer til syne, og om to måneder smider jeg ham i skraldespanden, lige inden 
min mor får samlet ham op igen, og jeg får lov til at give ham ble på. Klokken 
13.58.03: Nu er der kun tre timer til, at de lægger ham op på hendes bryst, og 
om tolv år slår jeg ham i hovedet, nu med en skovl, så han besvimer, inden 
han kan nå at slå igen med sin rive eller begynde at græde. Klokken 14.02.38: 
Jeg glæder mig allerede til at se hans vilde øjne, når han om cirka to år får 
en gokart i julegave og med store brag drøner frem og tilbage fra væg til væg 
i vores farmors lejlighed og på den måde laver store hak i tapetet, og selvom 
de får ham stoppet og lagt i seng, så bliver han ved med at stå op for at køre 
sig endnu en tur. Klokken 14.15.16: Jeg vil snart finde ud af, at han næsten 
aldrig græder; i stedet sutter han på sin højre tommelfinger, som stadigvæk er 
mindst en centimeter kortere end den anden, når han om toogtyve år fylder 
toogtyve og ikke længere ligner sig selv, og allerede om femten år stikker hans 
fingre fem centimeter ud over mine, og så er det tre år siden, at han holdt op 
med at sove på det knitrende plastiklagen og endelig kunne vende sig uden at 
forstyrre sig selv og sin søvn. Klokken 17.00.01: Nu suger jordemoderen ham 
ud. Han sidder fast ved venstre skulder, fordi han har haft for meget fart på, og 
om lidt følger resten efter, og så kan de endelig klippe ham løs, så han i en flot 
stråle kan pisse op på lægen; den læge, som om et par timer vil fortælle min 
mor, at hendes søn er lam i venstre side, så hun går i panik, selvom det om syv 
uger viser sig at være gået over.
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Hovedbanegården, d. 13. januar 2006

jeg nærmest falder
ind under min sorte hue, så ud 
fra kupéens elektriske varme og ind 
i luften på perronen 

mellem cigaretter og tophuer, og gad vide, 
hvordan fremstillingen af antipsykotisk medicin 
egentlig lugter; her i snevejret 
mellem togene er det kun min næse, 
der ligner sommer, 
mens vinden hvæser 

og klemmer sig ind 
under halvtaget, hvor en dame sidder
på bænken og skutter sig, mens hun i kulden 
løser kryds og tværs
med en uspidset blyant, 
der breder den ulæselige håndskrift ud 
over de sorte grænser 
på de små hvide kvadrater, 

og ved hovedindgangen hvirvles duerne op, 
inden de dykker blindt 
som efter saltet i driverne 
under digitaluret, 
der rødt drypper 

tal ned fra taget, de lander på mig, 
som står her i forhallen og igen 
er i alt for god tid, 



inden jeg hiver i døren for at åbne 
for kulden på Vesterbrogade, 
og kun bygningerne, 
ruterne 
og noget endnu mere fremmed 
virker bekendt nok til, 
at jeg er så hjemme, 
som jeg er, 
og lige før 

troede jeg, at fodsporene, 
jeg her sopper og glider rundt i, 
var min lillebrors, men han er jo hjemme på Fyn,
og han går heller aldrig med cowboystøvler, og lige nu 
er der præcis et halvt år til, 

at han bliver lagt 
i en seng med den hvide stues 
blide tryk omkring sig 
som i en slags midlertidig beholder 
på hospitalet i nærheden 
af kirkegården, 
som ligger bag ved jernbanen 
i Svendborg. 

Min mor vil træde ind ad den dør, 
der smækker beholderens låg i, og nu er det ham, 
der er græshoppen, 
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og den skælder ud, 
fordi hun har grædt, 
og han ønsker sig et hoved, 
der er så simpelt 
som en hests, 
et træs, 

mens jeg som nu (bare i sommerkjole
og med bare tæer 
i sandalerne) løber tværs 
over krydset 

for at undersøge, 
om bilerne tør ramme mig, 
inden jeg henter min cykel, 
der står parkeret på Vester Voldgade
under urskiven med mælk på. 
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Gammel Strand, d. 13. februar 2006

stormen har smidt 
teglsten og cykler gennem isen 
og knækket den endnu mere åben 

end de aflange flænger, 
der om fem måneder vil sidde på langs 
i begge min lillebrors håndled, 
fordi han den morgen vil tro på, 

at han virkelig mener dét, 
han har drukket sig fuld 
nok til at gøre 

for endelig at have lov til 
at tie stille, 
svimle væk 
og bare sove roligt 
hele vejen ud af verden 
og sig selv, 

men lige nu 
sker der ikke så meget andet, 
end at to antenner, en Nettopose og tre par ænder 
flyder rundt i grøden under gelænderet, 

som jeg går på, mens en krumbøjet mand i en rød frakke
og med et optimalt hvidglødende hår 
smider tomme flasker i en container, 
og nu er det et stort widescreen-fjernsyn, 
han brølende og arrig
 
kaster ned 



17

i et af gabene i kanalen, 
der ligner det hul i verden, som den døde efterlader 
og i en kortvarig forbipasserende tidslomme 
kan stå og kigge igennem  
for at betragte det 
derinde,
der er lige så fjernt 
som den morgen for sytten år siden,

hvor min lillebror og jeg lå på sofaen 
og cyklede med hinandens fodsåler som pedaler, lyttende
til Kim i cirkus, Skatteøen
og Jacques Brel,

og jeg fryser, 
for jeg har tabt mine vanter, 
og allerede nu er jeg ked af, 
at jeg om fem måneder og en uge vil glemme 
at købe de tennissvedbånd, 
som vi sammen 
forsigtigt

skulle have trukket på hans håndled 
for at skjule det, 
han næsten vil have gjort 
for et par dage siden; 

min feber vil være dalet, 
men maven vil stadig ikke komme i orden 
igen, og allerede her på broen 
står jeg og ønsker, at jeg på det tidspunkt 
vil være stødt ind i de mennesker, 
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der vil kunne holde verden fast –
den slags trygge teltpløkker, 
jeg ikke har fundet endnu, 
men som skal dukke op 
og være mine blide bekendte 
i alle de her situationer,
jeg skal forestille
at befinde mig i.

Broen slipper, 
min støvle glider 

på kanten, som jeg nu knalder hovedet ned i, 
og hvad er det egentlig, jeg tror, 
jeg ved, 
når jeg ikke ved, 
hvad jeg kan gøre 

for at forhindre det,
jeg ved, 

og nu lander jeg 
på fortovet, men det er jo ikke mig, 
der har lyst til at forsvinde, 

inden solen om et par timer står op, 
og jeg kan pludselig huske, 
at jeg er gået ud, fordi jeg drømte, 
at jeg ikke kunne brække mig –
jeg kunne ikke få den rå kylling, jeg havde spist, 
ud af mig igen.
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Fjernsynet synker,
manden jubler, og gad vide, 
hvor mange mennesker, der lige nu 
er ved at falde ud ad et vindue,
gad vide hvor lang tid, der er til, 
at nogen igen giver efter 
og smider småmønter ud 
fra toppen af Eiffeltårnet  
og skammer sig
over lysten

til at slå mindst én tilfældig turist ihjel, 
men lige nu og her 
er det skyer og appelsinskaller, 
nogen med løs og gavmild hånd
så fint strøer ud over himlen, 

mens jeg rejser mig og ser,
at der ved fiskerkonen på Gammel Strand ligger en mand 
med skjorten trukket op over hovedet, 
faldet om på brostenene, og ved siden af 
sidder en kvinde med sit fedtede hår 
slattent hængende
ned over en doven juleøl. 

Hendes pyjamasskjorte 
skinner optimistisk som skæl og savl uden på den plettede kjole, 
hvis skørt nu foldes ud af vinden, 
som enten vil ind til trusserne
eller give hende balletskørt på, 
    
                               



og samtidig sover min lillebror 
i sin egen seng på Fyn, uroligt 
og plaget af mareridt, og også i aften, når han går hjem 
fra parken, hvor han i sneen har spillet hackysack med de 
andre, 
får han lyst til at klatre op på rådhustaget 
for bare at falde 

ned, 
og jeg tænker på de sting, 
der snart skal lukke sig 

på hans håndled, og til sommer 
bliver det sommer, og til januar 
vil der ikke være forsvundet så meget mere 
end den mobiltelefon, han vil smide fra sig
ovre i skoven, i stedet 

vil det endelig være lykkedes ham   
at vågne op med alle sine hemmeligheder åbnet, 
gennemblødte, 
fedtet ind 
og spredt ud
på græsset i sommersolen.
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