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Se mig nu
En kvinde kommer gående langs stranden. Det er en klar 
efterårsdag. Luften er ren og kølig, og hun har varmt tøj på. 
Hun går langsomt, næsten som om der er noget, der hol-
der hende tilbage. Så standser hun og ser ud over vandet. 
Hun holder armene tæt ind til kroppen for at holde varmen. 
Hendes blik hviler en stund på solens stråler, der blinker 
stille i vandet. Så vender hun sig langsomt om og ser tilbage 
i den retning, hun kom gående. Hun lukker øjnene og rejser 
tilbage i tiden.

Det er en dejlig sommerdag, solen står højt på en lys, blå 
himmel. Den samme kvinde kommer gående langs stranden. 
Hendes datter på seks år danser glad ved siden af sin mor. 
De har udstyr med til en hel dag på stranden. Barnet ser 
undersøgende op mod den skyfrie himmel og derefter på sin 
mor.
 ”Mor?”
 ”Mmmm…”
 Moren er fraværende og hører næsten ikke efter, hvad 
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datteren siger.
 ”Er det sandt, at Gud kan se alt, hvad vi gør?”
 Barnet læner hovedet bagover og ser op mod himmelen, 
men hendes mor går mest i sine egne tanker.
 ”Om Gud… hvad…?”
 Hun standser og ser sig omkring. Barnet standser også, 
men har fået et bestemt udtryk i øjnene.
 ”Er det sandt, at Gud kan se alt, hvad vi gør?”
 Moren sætter udstyret fra sig i sandet og tager et tæppe 
op af tasken.
 ”Se her. Det her er et fint sted.”
 ”Men mor?!”
 ”Ja… hvad var det, du sagde?”
 ”Tror du, at Gud kan se alt, hvad vi gør?”
 Moren lægger tæppet i sandet og smiler lidt til datteren.
 ”Åh, jeg ved det ikke rigtigt. Måske.”
 Hun sætter sig på tæppet, finder solcreme i tasken og 
smører sig i ansigtet. Barnet sender et kritisk, undersøgende 
blik mod den skyfrie himmel.
 ”Jeg tror ikke, han kan se os.”
 Moren er stadig optaget af at smøre sig med solcreme.
 ”Tror du ik'?”
 Hun vinker datteren hen til sig.
 ”Kom og få solcreme på.”
 Datteren går helt hen til moren, der smører hendes arme 
og ben. Barnet ser igen undersøgende op mod himmelen.
 ”Nej, for hvis Gud kan se os, hvorfor kan vi så ikke se 




