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Et menneske handler, som det handler.

Et menneskes historie handler om, hvordan historien bliver fortalt.

Historien om et menneskes handlinger er således en forhandling.

Kender du forhandlingens pris?

˜
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Del I: 

BLYETS  

SMINKE
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Bo Branner er malet med blyets sminke, og lige om lidt bliver han 
anholdt. Inden da skal følgende nævnes: Han tog alene i byen efter at have 
spist en sammenkogt grønsagsret med mere chili end smagsvariation. 
Først entrerede han Stiften, sminkestuen nærmest hans brune lejlighed. 
Det var tidligt på aftenen, og der sad kun et par stamkunder med deres 
flade vitser og flade tegnedrenge. Men Bo Branner fik som altid malet sig 
ganske pænt med blyets sminke. Derfra drog han videre ind til centrum, 
hvor valget faldt på en sminkestue i kælderplan.    

Det er denne sminkestue, Bo Branner nu kommer op fra. Uden 
overblik. Overblikket er altid fraværende, når han er malet med blyets 
sminke, men her skyldes det også, at han støder hovedkulds ind i en 
kondenseret menneskemængde, en stime til denne vidnestime, hvor 
en sminket eksjugoslaver ikke har skabt opmærksomhed. Ikke før de 
to politimænd kom til med deres mørke, guldknappede refleksjakker 
og manglende nænsomhed. Resultatet er en tumultagtig dans, hvor 
de to politimænd og den sminkede eksjugoslaver skiftes til at miste 
balancen. Der er en tydelig spænding blandt vidnerne, og Bo Branner 
lægger et lavmælt lydspor ud til de nærmeste i mængden.

”Har lovens lange arm fået muskelsvind?” 

Hastige smil måles i mørket, hvorefter det retoriske spørgsmål farer 
til vejrs som varm luft og ren glemsel. Bo Branners eget smil er mest af 
alt malet op med blyets sminke og den omstændighed, at han befinder 
sig i en tiltagende absurd situation, som på samme tid giver mening 
med netop sin absurditet. Mening i Bo Branners leben og det år, han 
er i gang med at påbegynde.

Nuet er en digel med kog i, og det tavse flertal fryser fiskende ved 
forargelsen over de to politimænd. Bo Branner gør noget andet; han 
bryder bølgen, splitter stimen og lader sig skvulpe frem i feltet til 
fodgængere, det næste træks strækning.
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”Hallo Kobber, slap nu af !”

Vandet på olien er en stikflamme, og de to politimænd slipper 
uvenligt den sminkede eksjugoslaver, som heller ikke denne nat 
kommer på sporet af den tabte tid i det længe opløste hjemland. Der 
spørges hidsigt til det udbasunerede. For at finde den udbasunerende. 
Gentagelsen kommer uhindret fra manden i brune fløjlsbukser, Bo 
Branner.

”Jeg sagde: Slap nu af, Kobber!”

Bo Branner hives ud af stimen, som vender sig i indlevet takt med, 
at han slæbes hen til politimændenes bil – en hvid Ford med blå lys på 
taget og dæk så langt inde på cykelstien, at alle andre ville få en bøde 
for at parkere på den måde.

”Du skal først og fremmest blande dig HELT udenom, og du skal i 
den grad tale ordentligt!”

”Jeg taler ordentligt, Kobber.”

”Sådan skal du ikke tale!”

”Hvordan skal jeg så tale?”

”Du skal tale ordentligt!”

”I tager mig eller mine ord til fange? Jeg taler ordentligt, og det er 
lige så meget jer, der har gjort noget forkert, hvis noget er gjort galt. 
Hvad er grunden til disse unødvendigheder?”

”Det skal du ikke gå og vurdere!”

”Jeg sagde blot, at det ikke behøvede at være så voldsomt. Og jeg gik 
desuden ikke og vurderede, jeg stod og kommenterede.”

”Nu skal du ikke trække den længere!”
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”Det er vel også svært for mig, nu I har trukket mig herhen …”

”Du skal ikke forstyrre os i vores arbejde! Du skal bare passe dig selv!”

”Er jeres arbejde at få mig til at være ligeglad med mine 
medmennesker?”

”Nu skal du passe på!”

”Nej, prøv lige at høre her, Kobber …”

”Du skal ikke kalde mig KOBBER!!!”

”Der er da ikke noget galt i at hedde Kobber, det er jo bare en 
fordanskning af cops … Altså: Jeg er mig, du er Kobber, og jeg spurgte 
blot, om I ikke kunne vise lidt mere medmenneskelighed, lade være 
med at piske en stemning op ved at piske en sagesløs mand med 
ydmygelse.”

Det er kun den ene politimand, som siger noget, den anden ser blot på.

”Jeg gider ikke at høre på dig længere. Hvis du ikke giver en 
undskyldning nu, foretager vi en anholdelse.”

Bo Branner trækker let og en kende skælmsk på smilebåndet og 
supplerer med et spørgende, men også devaluerende blik, hvilket 
farver hans spørgsmål yderligere.

”Hvad skal jeg undskylde for?”

”Okay, vi foretager en anholdelse! Hvad hedder du?”

”Otto.”

”Otto hvad?”

”Nej, ikke Otto Vad. Jeg hedder Otto N. Det er et N, som i næsehorn. 
Eller N som i nineogtres. Men er jeg i nærheden af et køkken, så kan du 
bare kalde mig Risotto, for når …”
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Bo Branner ligger pludselig og ånder på bagruden af den hvide Ford 
med blå lys på taget og en bemærkelsesværdig parkering på cykelstien. 
Bagruden er kølig i den milde nat, situationen er ophedet, og hans arm 
er vredet om på ryggen i en alt andet end behagelig position. 

”Av! I kan jo ikke anholde mig for det her, det kan ikke være rigtigt! 
Lad os nu lige finde ud af det sammen …”

Han retter overspillet sin jakke, da han kommer fri af både bagrude 
og jerngreb, og puster med efterveerne af noget usagt. De to politimænd 
står og studerer de netop konfiskerede plastikkort.

”Vi kan se her, at du hedder Bo Branner. Du er 24 år gammel og bor 
på Amager. Er det korrekt?”

Bo Branner siger ikke noget, ser blot afventende på de to betjente.

”Bo Branner, du skal ikke forstyrre os i at udføre vores arbejde. Du 
skal passe dig selv, og du skal gå hjem og sove!”

”Må jeg få mine kort? Tak! Hør her: Vi har stået og talt om absolut 
ingenting! I har intet at anholde mig for, og du ved det godt, for du står 
bare der og lytter på, at din kollega er kørt helt og aldeles tonedøvt ud 
ad tangenten. Du er jo enig med mig i, at det her er en overreaktion fra 
din kollegas side. Ellers havde du ikke været så tavs og passiv!”

”Nu skal du bare slappe af, Bo Branner, og høre efter, hvad min 
kollega siger!”

”Ja, det er du jo nødt til at sige. Men det er plat! Din makker er 
stresset. Er det ikke bedre at køre ham hen et sted, hvor han ikke bider 
af tilfældigheder som reaktion på sit manglende overblik?”

Bo Branner ånder på ny på den hvide Fords kølige bagrude. Hans 
arm slås uden takt mod nakken, men den hvide Ford forbliver, hvor 
den er med sin bemærkelsesværdige parkering på cykelstien.
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”Kan vi ikke tale om det her?!”

Bo Branner er atter kompromissøgende og møder kun en gentagelse 
af den manglende konsekvens.

”Du skal bare gøre, som vi siger, og opføre dig ordentligt!”

”Det gør jeg også. Jeg pointerer blot, at hvis du ikke kan følge med 
tempoet her i bydelen, så tag tilbage til Kobberskolen og få raset ud 
med en boksepude eller en plastikdukke. Giv dig selv lidt tid. Og jeg 
skal gerne hjælpe yderligere til med min undervisningskompetence, 
hvor vi kan fokusere på …” 

Den kølige bagrude og jerngrebet indrammer denne gang Bo 
Branners ansigt i et vedvarende, anspændt udtryk af smerte. Grebet 
løsnes en kende, og en mund ankommer til hans øre. Kvalmende sød 
sportsdeodorant og kampsved rejser rundt i luften som et klæbrigt 
par og rammer Bo Branner, inden skriget skydes ned over ham fra en 
spændt strube.

”Nu STOPPER du!!!”

Der kommer et fravær af grimasser. Bo Branners blik er fjernt, 
og han ånder nu så tungt, at små væskeperler vokser frem blandt 
varmetrådene i bagruden. En klar stribe savl begynder at rejse ud af 
munden på ham. Den fikserende politimand bruger al sin luft, da han 
fortsætter.

”Du stopper HELT!!!”

”Okay …”

Det bliver sidste gang, at Bo Branner ånder på bagruden. En 
uverbaliseret og tam afsked, en abrupt afslutning, lader Bo Branner 
stå midt på vejen, og den hvide Ford, med de blå lys på taget, er ikke 
længere bemærkelsesværdigt parkeret; den er på vej væk. Bo Branner 
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retter på ny sin jakke og prøver så at rette blikket mod omgivelserne, 
hvor stimen af vidner på afstand langsomt opløses. Enkelte af dem 
kommer hen med tilkendegivelser og telefonnumre, hvis der skulle 
komme et efterspil. Bo Branner takker, men giver mest af alt den 
begyndende morgen et kig efter den nærmeste sminkestue, som 
endnu er åben. Løsningen springer ham i øjnene, og det koster ham 
ikke mange meters gang at nå målet.

Bo Branner ryster oplevelsen af sig, da han kommer ind på 
sminkestuen; han bestiller to flasker med blyets sminke og maler sig 
raskt og sikkert i stormstøjens tegn. Pludselig dukker en ven op fra en 
svunden tid. De er begge glade ved gensynet og maler hinanden med 
et par sminkeomgange, og da de finder ud af, at de alligevel aldrig har 
mødt hinanden før, maler de hinanden med et par sminkeomgange 
mere. Det er så hyggeligt at møde en god ven, man aldrig har mødt 
før, og der kommer flere af den slags til. Det gør modet til at kigge 
damerne dybt i øjnene også. 

En smuk kvinde viser sig. Ikke en pige med et alt for tydeligt 
problem, men en rigtig kvinde. Hun har to ringe på samme ringfinger, 
og det kalder ikke på en sandsynlighed for, at hun er gift med to 
mænd. Måske er hun ikke smuk, måske er hun mere klædt i fint tøj og 
dragende attitude. Nej, hun er også smuk. Hun er så smuk, at hun også 
ville være smuk at vågne op ved siden af, og det får Bo Branner til at 
vågne endnu mere op til sminket og dermed sikker dåd: Alt sker lige 
nu! Derfor sker det også, at denne morgen erstattes af en formiddag. Bo 
Branner har slået sig helt til det ikke helt definerede selskab med eller 
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omkring den smukke kvinde. Måske for at slå sig, men også for at være 
med i en fælles indsats mod de nu godt synlige krampetrækninger. 

En ny sminkestue opsøges i en læderlugtende taxa med en 
ildelugtende taxachauffør. De stinker selv af usoignerede festindtryk 
på andet døgn, og det hele fortsætter som et aftryk af desperation. 
Det er blevet middag, og det er blevet tid til billard. Fordi der er et 
billardbord. Og den smukke kvinde, hvad er hun? Hun er helt klart 
Bo Branners type, hvis hun er en tilgængelig type, og det kan hun 
meget vel være, for alt er muligt nu. Og så alligevel ikke – hendes 
små og høflige, men også vedvarende afslag formår til sidst at trænge 
igennem Bo Branners mange og tykke lag af blyets sminke. Det er 
ikke kun hende, men alle, der ser hans pludselige mangel på kræfter 
til at byde ind med mere end fejlstød i det grønne, tilrøgede klæde på 
billardbordet. Sortien sættes ind.

Ved siden af sminkestuen ligger en restaurant med billig mad og 
friturestank. Det er med både mulende og mumlende ord, suppleret 
med rester af savl i mundvigene, at Bo Branner får sagt noget, der 
kunne ligne en bestilling. Han kigger rundt på de andre og allerede 
spisende gæster. Det er mest familier med småbørn, og de spiser ikke 
kun maden; de kigger også på den sminkede farce, næsten lige så slet 
skjult som forarget. Skiftet er kommet, der er ikke længere stormstøj 
nok, og stilhedens summen sprækker løs i væggene. Bo Branner 
begynder at bevæge sig rundt i restauranten med et fjernt blik og en 
søgende gang, blind uden buk, og han finder udgangen, længe inden 
hans bestilling er klar.

Ude på vejen tonser trafikkens tyngde igennem de endnu tungere 
bander af boligblokke. Festlighederne har bragt selskabet til en 
forstad, og Bo Branner går ind mod udkanten af noget mere kendt. 
Han krydser en grænse, da Jaguarens lejlighed dukker op i samme 
gule boligblok, som Jaguarens lejlighed har været i siden flyttedagen, 
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hvor de malede væggene hvide med en ikke tiltænkt og svag, men 
stadig lyserød glans. De grinte godt af resultatet, og da Jaguaren ikke 
gad at være en lyserød panter, men heller ikke gad at male en gang til, 
håbede han bare, at den lyserøde tone kunne være en subliminal effekt 
til at påvirke situationen endnu mere gunstigt, når han kom hjem med 
gevinster fra jagtmarkerne. 

Dørklokken bliver stemt med hele kroppens vægt og giver en hvid 
finger til at ryste blod ud i. Jaguaren svarer ikke. Ellers ville han åbne. 
Det gjorde Jaguaren i hvert fald sidst, da Bo Branner var malet med 
blyets sminke i dette område og manglede et sted at sove.

Det var for et par uger siden og startede med, at Bo Branner, lettere 
sminket, kørte forbi Pigen med FLUGTEN. For at banke på hendes 
dør og se, om hun ikke gav et lille, flygtigt smil og mere til. Hvis ikke 
et genkendelsens kys, så i det mindste en forklaring på, hvorfor hun 
ikke længere tog telefonen. Men Pigen med FLUGTEN åbnede ikke. 
Bo Branner undlod at banke på ti gange og kørte i stedet ned på den 
nærmeste sminkestue. Her mødte han nogle bekendte, der pludselig 
kom hen og satte sig, og alle sammen så de med undren på Bo Branner 
og hans sminkeflasker. Bo Branner kiggede i flere omgange ikke videre 
på noget eller nogen, han malede sig blot med blyets sminke. Og latter 
og ord. Så blev der lagt objektfikserede tilnærmelser oveni, og noget i 
den samlede kombination skræmte en af dem, for hun slyngede på et 
tidspunkt sig selv grædende ud af døren og kom ikke tilbage.

Bo Branner nåede hen til Jaguaren, da natten nåede hen til morgen. 
Det skete ved hjælp af automatpiloten. Der var ingen forståelige ord, 
kun få vokaler med den hævede tunge og det tunge åndedræt. Mest af 
alt var der en heftig forbrænding af blyets sminke. Jaguaren lukkede 
Bo Branner ind med en opgivende, men på samme tid overbærende 
mine. Vinduerne blev åbnet, og Bo Branner fik en times tid på sofaen, 
inden han blev vækket med besvær og koldt vand; de skulle til årets 
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oprykningskamp. For at spille den. Bo Branner var ikke i stand til at 
tage sine egne sportssko på, men fik alligevel sneget sig på banen to 
gange. Alene for at vise, at man kan være så sminket, at man ikke kan 
spille håndbold, blot falde over sig selv. Til lyden af hudafskrabninger, 
mens knæerne skrider hen over gulvet. For til sidst at ligge på banen 
uden at vide, hvor man er. Efter den missede oprykning, hvor det ikke 
længere var muligt at pynte på resultatet, blev der hurtigt sminket 
fra en sminkekasse og mere til. Bo Branner og Jaguaren fortsatte ind 
i Røglandet, hvor en grønlænder tog Bo Branner i skridtet, mens 
Jaguaren tog billeder af det. Alle gjorde deres i tågerne, og Bo Branner 
grinte og sov tiltagende, indtil de atter tog hjem til Jaguaren. For at 
sove igennem.

Det kan ikke på samme måde lade sige gøre at låne sofaen nu, hvor 
Jaguaren ikke svarer, men Bo Branners træthed er så overvældende, at 
han hurtigt finder en anden mulighed, kun få meter væk.

”Hej! Jeg er formand for grundejerforeningen. Du kan ikke ligge og 
sove her! Børnene skal lege.”

Bo Branner ser op på manden, som ser ned på Bo Branner på en 
meget bestemt måde. Bo Branner løfter først hovedet og så overkroppen 
for at se sig omkring. Han har sovet halvvejs inde i et legehus med 
benene ude i den omkringliggende sandkasse. Børnene står med 
rædslen i deres ansigter og tror stadig, at der er tale om en død mand 
på deres legeplads. Ikke død, men omtumlet beklager Bo Branner, 
hvis han har forskrækket de små poder, og lettere lad lunter han ud af 
legepladsen, ud af boligblokken, ud af denne sminkeomgang.
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Bo Branner har god tid, men sminker sig alligevel i et hastigt 
tempo. Han gør også mange andre af livets handlinger i vedvarende 
håndvendinger, men han har mest fart på, når han maler sig med 
blyets sminke. Rytmen stiger gerne hurtigt og hele vejen; der findes 
ikke stopknapper, kun endestationer. Musikken er røget på anlægget i 
den brune lejlighed, meget andet er røget ud på et sidespor.

Der bliver spillet luftguitar og nikket med hovedet, der bliver 
sunget med på små brudstykker. Der bliver spolet i sangene, enkelte 
passager bliver genspillet flere gange. Det larmer alt sammen. Men det 
gør ikke noget. Underboen hedder Troldebæst og har ikke taget gas, 
men han har lige så travlt som Bo Branner, når det kommer til brugen 
af stormstøj, til udglatningen af sprækkerne fra stilhedens summen. 
Der er meget lydt imellem de to lejligheder, og det er ikke længere til 
enhver tid, at man tydeligt kan høre, hvad der er ekko, og hvad der er 
slag uden nederlag.

Bo Branner ringer rundt, kommer ikke igennem til særlig mange 
og kommer ikke videre med nogen af dem, som svarer. De kan alle 
høre, at han er godt sminket. Det kan Jaguaren også, da han ringer 
til Bo Branner for at minde ham om, at de skal ud og spise hos fælles 
bekendte. Jaguaren er ikke overrasket. Siden Pigen med PROSAEN 
flyttede for to år siden, har Bo Branner ikke været social med nogen 
uden at være malet med blyets sminke – kun i sportslige sammenhænge 
og heller ikke altid der.

Til spisningen er der værtsparret, to yderligere kærestepar, Jaguaren og 
Bo Branner. Det er meningen, at der skal komme flere efter maden, men 
det når Bo Branner ikke at erfare; han bliver smidt ud længe inden da. 
Selv Jaguaren kan ikke nå Bo Branner. Ikke fordi han starter med at falde 
i søvn i sofaen, ikke fordi han vågner op til maniske bedrifter, da maden 
serveres, ikke fordi han sminker sig uhæmmet, ikke fordi han underholder 
med emner og sætninger, som ikke færdiggøres. Måske fordi han er så 
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meget i sin egen verden, at han ikke ænser de andre, men helt sikkert 
også, fordi han lægger an på to af gæsterne og befamler den ene af dem 
grundigt, mens hendes kæreste sidder ved siden af og til sidst begynder at 
skubbe Bo Branner bort med mere end bestemte hentydninger.

”Gå væk!!! Skrid!!! Jeg slår jeg dig i gulvet, hvis du ikke stopper nu!!!”

”Er det ikke dumt, hvis nu din kæreste har et blødt punkt for mænd, 
der slår sig? Bløde punkter har hun i hvert fald …”  

Tilbage i ingenmandsland, tilbage i den brune lejlighed og den 
manglende udluftning, tilbage i vendingen. Efter at have hentet en 
trøje, efter at have sminket sig lidt mere, efter at have pakket et par 
sminkedåser til turen, efter at have tumlet ud af den brune lejlighed, 
efter at have hilst på Troldebæstet, der er på vej ind i sin lejlighed med 
sminkeflasker og psykosens spaltede monolog, efter alt dette hopper 
Bo Branner op på sin cykel og begiver sig ud, hvor Prinsen er. 

Prinsen sidder som altid på sin pedelpind med en cancerkanon i 
munden under de rødrandede øjne. Han slynger tre nasale gnæg ud 
i lokalet, da Bo Branner kommer væltende ind. Bo Branner er mere 
end godt sminket, men det hindrer dem på ingen måde i at puste 
kådheden op og blæse det hele et stykke med morskab og distance, 
de sikre hjemmebanefordele. Der bliver malet med de medbragte 
sminkeflasker, og der bliver malet med blyets sminke fra institutionens 
lager. Lystigheden stiger, mørket falder på, tiden løber, og alarmrunden 
gås. Dermed er Prinsens fyraften en realitet, og Bo Branner kører nu 
helt sit eget løb, selv om de stadig kører sammen, da de kører ind i 
Røglandet. De parkerer cyklerne op ad andre cykler og går ind i den 
nærmeste bygning med levende musik.

Indenfor bliver Bo Branner hurtig dømt ude ved at gestikulere med 
store armbevægelser og små kundskaber i mådehold; han brænder 
sin sidste chance ved at brænde huden med den mest koncentrerede 



21

sminke. Hans mumlen er nu helt umulig at forstå, og samtlige gæster, 
selv de meget tålmodige, tager stor afstand fra ham i det lille lokale. 
Prinsen følger Bo Branner ud, sekunderne inden han bliver smidt 
ud. Bo Branner ved ikke, at han tager imod hjælpen, for der er ikke 
længere nogen bevidsthed tilbage. Der er i det hele taget ikke ret 
meget tilbage foruden snublekundskaben, da Bo Branner placerer sin 
ene sandal således, at der er en brosten mellem sålen og de strittende 
tæer. Splittelsen bliver atter hans sortie. 

Bo Branner kommer til sig selv med et ryk på det svedfugtige 
lagen. Han slår øjnene helt op, mens kropslugten slår sine folder i 
sengebetrækket. Kvalmefaktoren er høj i det lave leje, og vejrtrækningen 
er tung. Et yderligere ryk bringer ham op på venstre albue. Blikket 
kastes rundt med en aftagende forvirring, og han lægger sig hurtigt 
ned igen. For at trække venstre fod til sig. Langsomt. Han ruller rundt 
med en smertegrimasse og ender på forunderlig vis på en stående fod. 
Haltende, humpende eller hoppende hoster Bo Branner ud på toilettet. 
Han pisser plaskende for åben dør, som var hans lejer, Pigen med 
BEKYMRINGEN, ikke hjemme. Men hun er hjemme, på sit værelse, 
stilfærdig som altid. Bo Branner finder tilbage på sofaen, som han har 
sovet på, siden Pigen med PROSAEN flyttede ud og tog dobbeltsengen 
med sig. Kort efter stikker Pigen med BEKYMRINGEN sit hovede 
ind i dørens knappe åbning. Bo Branner dæmper sin kropslugt med 
dynen, og hun viser næsten ikke, at stuens stank presser hende.

”Hej, Bo Branner. Jeg lægger mine nøgler her, så kan du låne dem 
her i weekenden, hvor jeg besøger mine forældre.”




