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Hvis Amed græd, græd Aziz også. Hvis Aziz lo, lo 

Amed også. Folk sagde for sjov: ”En dag vil de blive gift 

med hinanden.” 

Deres bedstemor hed Shahina. Hun så dårligt, så hun 

forvekslede dem hele tiden. Hun kaldte dem sine to 

vanddråber i ørkenen. Hun sagde: ”Hold op med at holde 

hinanden i hånden. Det er, som om jeg ser dobbelt.” Hun 

sagde også: ”En dag vil der ikke længere være dråber. Der 

vil bare være vand.” Hun kunne have sagt: ”Der vil bare 

være blod.” 

Amed og Aziz fandt deres bedsteforældre i ruinerne af 

deres hus. Deres bedstemors hoved var blevet kvæstet af en 

bjælke. Deres bedstefar lå i sin seng sønderrevet af bomben, 

der var kommet fra den bjergskråning, som solen gik ned 

bagved hver aften. 

Bomben faldt om natten. Men Shahina var allerede stået 

op. Hendes lig var blevet fundet i køkkenet. 

”Hvad lavede hun i køkkenet midt om natten?” spurgte 

Amed. 

”Det finder vi aldrig ud af. Måske lavede hun en 

hemmelig kage,” svarede hans mor. 

”Hvorfor hemmelig?” spurgte Aziz. 
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”Måske skulle det være en overraskelse,” foreslog 

Tamara sine to sønner, mens hun viftede med hånden, som 

om hun jagede en flue væk. 

Deres bedstemor, Shahina, havde en vane med at tale 

med sig selv. Hun kunne virkelig godt lide at tale med 

alt og alle i sine omgivelser. Drengene havde hørt hende 

udspørge blomsterne i haven og diskutere med bækken, 

som løb mellem deres huse. Hun kunne sidde krumbøjet 

over vandet i timevis, mens hun hviskede ord til det. 

Zahed skammede sig over at se sin mor opføre sig sådan. 

Han bebrejdede hende, at hun var et dårligt eksempel for 

hans sønner. ”Du opfører dig som en tosse,” skreg han. 

Shahina bøjede hovedet og lukkede øjnene i stilhed. 

En dag sagde Amed til sin bedstemor: 

”Der er en stemme inde i mit hoved. Den taler til mig 

helt af sig selv. Jeg kan ikke få den til at tie stille, og den 

siger mærkelige ting. Som om der var en anden person 

gemt inde i mig – en mere voksen person end mig selv.” 

”Fortæl mig, Amed, fortæl mig om de mærkelige ting, 

som stemmen siger til dig.” 

”Jeg kan ikke fortælle om dem, fordi jeg glemmer 

dem efterhånden.” 

Det var løgn. Han glemte dem ikke. 

Aziz havde været inde i den store by en gang. Hans 

far Zahed havde lejet en bil. Han havde hyret en 

chauffør. De var taget af sted ved daggry. Aziz så det nye 

landskab passere forbi igennem vinduet i bildøren. Han 

syntes, at det område, som bilen kørte igennem, var 

smukt. Han syntes, at de træer, som hans øjne tabte af 

syne, var smukke. Han syntes, at køerne, der var lige så 
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stille som sten på den varme jord, var smukke med deres 

rødmalede horn. Vejen var fyldt med glade og vrede 

bump. Aziz vred sig i smerte. Og han smilede. Synet af 

landskabet blev druknet i hans tårer. Og landskabet var som 

et billede af et land. 

Zahed havde sagt til sin kone: 

”Jeg tager ham med ind på hospitalet i den store by.” 

”Jeg vil bede, og hans bror Amed vil bede,” havde 

Tamara blot svaret. 

Da chaufføren sagde, at de endelig nærmede sig byen, 

besvimede Aziz i bilen og så intet af den glans, som han 

havde hørt om. Da han var kommet til bevidsthed, lå han i 

en seng. På den stue, hvor han befandt sig, var der andre 

senge, og der lå andre børn. Han troede, at hans alt for store 

smerte havde mangedoblet hans krop. Han troede, at han 

vred sig til smerte i alle disse senge med alle disse kroppe. 

En læge bøjede sig hen over ham. Aziz kunne lugte hans 

krydrede parfume. Han så rar ud. Han smilede til ham. Aziz 

var alligevel bange for ham. 

”Har du sovet godt?” 

Aziz sagde ikke noget. Lægen rettede sig op, og hans 

smil forsvandt. Han talte til hans far. Lægen og han gik ud 

af det store rum. Zahed havde knyttede næver og trak vejret 

dybt. 

Efter et par dage fik Aziz det gradvist bedre. Han fik en 

tyk mikstur at drikke. Han drak af den morgen og aften. Den 

var lyserød. Han kunne ikke lide smagen, men den lindrede 

hans smerter. Hans far kom for at besøge ham hver dag. Han 

fortalte ham, at han boede hos sin fætter Kacir. Det var alt, 

hvad han sagde. Zahed så på ham i stilhed og rørte ved hans 
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pande. Hans hånd var hård som en gren. Engang var Aziz 

vågnet med et sæt. Hans far betragtede ham, mens han sad 

på en stol. Hans blik gjorde ham bange. 

En lille pige lå i sengen ved siden af Aziz. Hun hed 

Naliffa. Hun fortalte Aziz, at hendes hjerte var vokset 

forkert i hendes bryst. 

”Mit hjerte er vokset omvendt, ser du, spidsen ligger 

ikke på sin plads.” 

Det fortalte hun til alle de andre børn, som sov på den 

store stue på hospitalet. For Naliffa talte med alle. En nat 

skreg Aziz i søvne. Naliffa blev bange. Ved daggry 

fortalte hun ham, hvad hun havde set. 

”Dine øjne blev helt hvide som dejkugler, du satte dig 

op i sengen, og du lavede store bevægelser med dine 

arme. Jeg troede, at du for sjov prøvede på at gøre mig 

bange. Jeg kaldte på dig. Men din sjæl var ikke længere 

i dit hoved. Den var forsvundet et ukendt sted hen. 

Sygeplejerskerne kom. De satte en skærm rundt om din 

seng.” 

”Jeg havde mareridt.” 

”Hvorfor findes der mareridt? Ved du det?” 

”Det ved jeg ikke, Naliffa. Min mor siger altid: Det 

ved kun Gud.” 

”Min mor siger det samme: Det ved kun Gud. Hun 

siger også: Sådan har det været siden tidernes morgen. 

Tidernes morge var den første morgen på Jorden, har 

min mor fortalt. Det var så mørkt, at den første solstråle, 

som brød gennem natten, skreg af smerte.” 

”Det var snarere natten, der skulle have skreget. Det 

var den, der blev gennembrudt.” 
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”Måske,” sagde Naliffa, ”måske.” 

Et par dage senere spurgte Zahed Aziz, hvor pigen i 

sengen ved siden af var blevet af. Aziz svarede, at hendes 

mor var kommet for at hente hende, fordi hun var blevet 

rask. Hans far sænkede hovedet. Han sagde ikke noget. 

Efter et langt øjeblik løftede han hovedet. Han sagde 

stadigvæk ikke noget. Derefter lænede han sig hen over sin 

søn. Han kyssede ham på panden. Det var første gang, han 

gjorde det. Aziz fik tårer i øjnene af dette. Så hviskede hans 

far til ham: 

”I morgen skal vi også hjem.” 

Aziz tog af sted med sin far og den samme chauffør. Han 

så vejen forsvinde bag sig i bakspejlet. Hans far var sært 

stille og røg i bilen. Han havde haft dadler og en kage med 

til ham. Før de nåede hjem, spurgte Aziz sin far, om han var 

blevet rask. 

”Du skal ikke tilbage til hospitalet igen. Vores bønner er 

blevet hørt.” 

Zahid lagde sin store hånd på sin søns hoved. Aziz var 

lykkelig. Tre dage senere gennemskar bomben fra den 

anden side af bjerget natten og slog hans bedsteforældre 

ihjel. 
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