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Kære Ukendte læser
Til dagligt er jeg professor ved universitetet, hvor jeg arbejder med studieadministration og biomedicinsk
forskning
At udtrykke sig selv fuldt ud er livgivende. For mig er mit skønlitterære forfatterskab en del af netop det: At
udtrykke sig selv fuldt ud.
Jeg skriver først og fremmest, for at andre skal læse, og jeg er derfor meget taknemmelig for, at du har hentet min novellesamling.
Syv gode noveller opstod som en slags stiløvelser til min debutroman Blåt chok. Man kan lægge mærke
til, hvordan jeg i novellerne eksperimenterer med tid, fortæller, dialog og ufuldstændige sætninger. Nogle af
eksperimenterne vil man også kunne se udnyttet i Blåt chok.
Hvis du kan lide det, som jeg skriver, så kan du støtte mig yderligere på forskellige måder:
Du kan købe min roman Blåt chok:
http://joergenolsen.com/blat-chok/
Du kan følge med på min hjemmeside:
http://joergenolsen.com
Du kan blive ven med mig på facebook:
http://www.facebook.com/jorgen.olsen.12
Du kan ”like” min roman, Blåt Chok, på facebook:
www.facebook.com/JorgenOlsenBlaatChok
Jeg håber du bliver udfordret på en god måde af mine noveller, og jeg ønsker dig god læsning.
Venlig hilsen
Jørgen Olsen

Aktiv eller passiv?

På en rejse til Barcelona hævede jeg tre hundrede Euro i en hæveautomat. Bagefter onanerede jeg i to timer,
mens jeg i hotelværelset læste escortannoncer på min bærbare. Klokken 22 ringede portieren op og sagde
noget på spansk.
Jeg opfattede ordet: ”señora” og svarede: ”yes it is okay!” Hun brugte fem minutter på toilettet og var i selvsiddende strømper, da hun kom ind. Hendes lem var svampet og en smule svedigt. I munden gav det opkastfornemmelse på en ophidsende måde. Hun gjorde mig færdig med hånden, mens vi lå på siden. Det var godt
jeg havde skyllet ud.
Det var i Barcelona, jeg for alvor blev introduceret til min ven. Jeg havde før lagt mærke til ham, men oftest
kun som en svag silhuet i mørket lige før solo-orgasmen under dynen i soveværelset. Det var før, jeg blev
skilt.
I tiden op til Barcelona så jeg ham oftere, og jeg havde faktisk håbet, at jeg ville rende ind i ham. Det gjorde
jeg så. Han fulgte mig i novembermørket på fortovet mellem de vajende palmetræer.
“Tag hellere tre hundrede”, var hans råd ved automaten.
Jeg mødte ham igen, da jeg var tilbage i Danmark. Vi var rigtige venner nu, og vi forstod hinanden. Derfor
fandt jeg nu mig selv stående sammen med min ven uden for en grå dør på Østerbro. Nudeclub, det ligger i
ordet, hvad det går ud på. Nøgenhedsklub, en aktivitet gemt bag en grå dør påsat et messingskilt med indfræsede åbningstider.
Jeg ringede på og rettede lidt på mine bukser, der var krøbet op mellem mine rene, cremesmurte balder.
Indenfor lugtede der af røg. En stor, bredskuldret, ældre fyr så interesseret på mig fra sin plads bag disken. Jeg
kunne præcis stå på gulvet foran. En kvadratmeter, mere plads var der ikke.
”Hvad koster det?”
”Hundrede kroner, det er nudeclub”.
Jeg rakte ham en seddel, som han tog imod. Dernæst rakte han mig en nøgle med et nummerskilt sat
fast i en rød kraftig elastik. Til sidst gav han mig et hvidt frottéhåndklæde. Han satte sig tilbage i sin stol
bag disken. Jeg begyndte at vænne mig til mørket. Der var mere plads end først antaget. Bag et mørkt forhæng gemte der sig en række metalskabe og en læderbriks, som jeg støttede mig til, mens jeg klædte om.
En teknorytme dunkede sagte, da jeg nøgen gik gennem et lamelforhæng. Mørket var stadig tæt, men små
kulørte blinkende lamper, det sorte gulv og den smalle gang skabte en lummer atmosfære. Det var vammelt!
Jeg mærkede en gryende erektion.
Ved en dør kunne jeg se en slank nøgen mand i trediverne sidde på en lædersofa. Han sad tæt ved væggen
op til døren, og jeg opdagede pludselig, at væggen havde huller. Jeg trådte et skridt til siden, så jeg stod foran
væggen. Jeg spejdede ind gennem et af hullerne. Manden tog ikke notits af mig, men jeg førte alligevel mig
selv igennem hullet. Lidt efter kneppede jeg væggen, mens manden smaskede løs. Lugten af cigaretrøg var
stadig kraftig. En fed, hvid mand stod bag mig og begyndte at gramse på mine balder. Han var klam og ulækker. Jeg blev bare ved med at kneppe væggen. Mørket og dets klamme indhold smøg sig omkring mig. Min
ven smilede og gjorde et lokkende kast med sit ansigt.
”Lad os se, hvordan der ser ud længere inde.”
Med stive skridt svævede vi bort fra hullerne i væggen. De kulørte lampers flimren sendte min hjerne i
epileptisk aktivitet. En sort og hvid stumpfilm hakkede af sted i en projektion af perversion på perversion.
Varmen var behagelig, jeg vrikkede med røven. Mændene fulgte os til det sidste værelse. En stor briks med
læderlagen fyldte rummet. Ellers var der sort. Sort mørke i kontrast til porno på en fladskærm. Transsex!
Lyset fra filmen skar i mine øjne.
Så, så vi ham. En halvtredsårig mand af nordafrikansk oprindelse, en flot mand. Han sad tilbagelænet på
sofaen, hans muskuløse overkrop skinnede hvidt på den paradoksale måde, som nordafrikanske mænds
hudfarve har det med at gøre. Kulørt, men alligevel bleg. Hans overkrops muskler spillede, mens han viste sig
frem. Flot og rank. Hans blik var tomt stirrende, direkte på os. Jeg spurgte om min vens mening. Han kunne
lide, hvad han så.
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”Hvorfor tager du ikke en tur på ham?”
”Tror du han vil?”
”Selvfølgelig, kom nu!”
Men jeg blev bare stående. Til sidst kunne jeg næsten ikke se min ven, så vi gik ud af det sorte læderrum
og tilbage på gangen. Vi vandrede rundt, fik øjenkontakt med den klamme, fede, hvide mand, som igen
begyndte at følge os. Jeg kunne atter se min ven tydeligt, og vi gik tilbage til læderrummet. Nordafrikaneren
var væk, vi så på transfilmen. En latinsk, pænt bygget mand blev taget bagfra af en smuk brasiliansk udseende
kvinde med et meget feminint look. I døren stod pludselig en dansk mand. Han var sidst i fyrrerne og havde
kraftige vandrestøvler på. En grå sok var rullet ned over støvleskaftet. Jeg drøftede sceneriet med min ven.
Den senede herre havde noget over sig. Noget kriminelt indbydende, men også farligt. Vi kiggede på ham,
lod ham se os i fuld figur. Han så først på os, derpå ned af sig selv. Hans ene hånd afsøgte hans egen krop. Ved
brystvorten greb han den mellem tommel og pege finger. Han slikkede sig om munden, mens han nev sig selv
og vuggede let med underlivet. Min ven skubbede til mig.
”Kom nu, det skal være nu!”
Jeg gik tættere imod manden. Mit indre var ved at sprænges. En snærende spændetrøje begrænsede mig.
Sygdomme og fordomme hvirvlede rundt, alt imens mit heftige åndedræt tvang tankerne i retning af tilfredsstillelse. Jeg mærkede hans hånd mod mit bryst og hans fingre omkring min brystvorte, som han nulrede.
Min ven smilede til mig fra sin tilskuerplads ude i det tomme, mørke rum. Transen blev oversprøjtet på skærmen. Nordafrikaneren modtog oralsex af en lidt kvabset midaldrende mand, der lå på knæ ude på gangen.
I virvaret optrådte igen den fede, hvide fyr fra tidligere. Pludselig var jeg centrum for to mænds udskejelser.
Signalerne fra mine brystvorter blandes med savl i mit skridt.
”Gør det nu”, min ven smilede.
Jeg tog mig sammen, kunne ikke modstå længere. Jeg rakte hånden frem og greb om den kriminelle herre,
som føltes tyk og hård. Trægheden hang ved mig. En form for ubeslutsomhed, som jeg havde svært ved at
forstå. Det var ikke frygt, det var ikke moralske skrupler, snarere noget eksistentialistisk. Midt i mørket, midt
i læderrummet, midt i orgiet skulle jeg træffe et valg. Min ven smilede.
”Du må beslutte dig!”
Jeg lænede mig frem over briksen. Den fede, hvide fyr sprang op og lagde sig med spredte ben foran mig.
Jeg lænede mig længere fremad. Han lugtede svedigt og smagte surt. Jeg kunne mærke hans kød klaske på
min isse. Den kriminelle herre rumsterede bag mig, jeg vendte mig for at kontrollere. Så begravede jeg ansigtet i den fede. En smerte bredte sig. Den kriminelle herre masede, jeg var spændt som en fjeder.
”Nej for helvede!”
”Kom nu, giv slip”, min ven æggede mig.
”Nej for helvede!”, jeg gentog min replik til min ven.
Med en abrupt bevægelse rejste jeg mig op. Den kriminelle herre gik forbavset et skridt tilbage. Den fede
lå som en skildpadde, der var tiltet om på ryggen. Et øjebliks tomhed fyldte rummet, så genvandt den fede
fatningen.
”Kravl op på briksen, så kan han lege med din røv!”
”Nej for helvede”, brølede jeg.
Min ubeslutsomhed var væk, jeg gik frem mod briksen med hævet hånd. Den fede krøb forskrækket
bagud. Jeg standsede, så på skærmen, hvor to transer nu havde sex med en latinsk mand. Min sæd faldt på
gulvet.
”Vi går hjem!”
”Jeg er allerede smuttet”, proklamerede min ven, hvorefter han forsvandt i mørket.
I et stykke tid derefter så jeg slet ikke min ven, men så begyndte han at besøge mig igen. Han kiggede altid
forbi om aftenen, lige før jeg skulle sove. Han ville have mig til at besøge klubben igen, jeg var fristet, men
alligevel i tvivl.
”Der er for meget homo over det”, var mit argument.
”Jamen så prøv ovre på Frederiksberg”, svarede han.
Hvad var der på Frederiksberg? Jeg søgte på nettet og faldt over en klub, hvor der også var kvinder, og hvor
biseksualitet var rutine.
”Hmm, jo måske”, var min konklusion.
En sen eftermiddag på kontoret kom min ven pludselig forbi.
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”Hvad med i dag?”
”I dag? Hvad mener du?” spurgte jeg.
”Klubben på Frederiksberg”, forklarede han.
Jeg sad mit i papirdyngerne og kunne mærke hjertet banke. Jo, jeg havde vel egentlig lyst, men jeg var slet
ikke forberedt.
”Hvad så, du kan jo bare se, hvad der sker!”
Computeren blev slukket, hurtigt var jeg i overtøjet og derefter i parkeringskælderen. Min ven småsnakkede,
mens jeg kørte. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om noget som helst. Mit hjerte bankede vildt, og da jeg
så i spejlet, var mine kinder hektiske røde. Der var sved på min bare isse.Døren stod åben, man skulle ned ad
en trappe. Det ringede for mine øre, men det holdt op da jeg stod i butikken. Der var jeg bare døv. Døvhed,
hjertebanken og varm ansigtshud. Ekspedienten var en ung mand. Hans læber bevægede sig, men jeg kunne
knap nok høre, hvad han sagde.
”Undskyld?” jeg vendte mit højre øre til ham og førte mit hoved tættere.
”70 kroner”, og så sagde han noget med en sauna.
”Skal vi ikke i sauna?” spurgte min ven.
Jeg mærkede den sammen mærkelige følelse, som jeg havde haft på Østebro. Følelsen af at være spændt
som en fjeder, at blive trukket af sted både med og mod sin egen vilje.
”Kom nu!”
”Jeg skal ikke i sauna!” svarede jeg ekspedienten bag kasseapparatet.
Han trak på skulderen og viste mig en knagerække, hvor jeg kunne hænge min jakke. Der var mørkt, allerhelvedes mørkt. Jeg bar en hvid langærmet T-shirt, der smøg sig om min muskuløse overkrop. T-shirten
lyste op som et fyr. Det første, der mødte mig, var en grønlandsk udseende lille, trin kvinde, der tilbød mig
selskab.
”Hun skal vist have betaling”, sagde min ven.
”Nej, tror du virkelig!” sagde jeg surt og skubbede kvinden til side. Jeg kunne stadig næsten intet se.
Pladsen var utrolig trang, jeg måtte mase mig forbi en gæst mere. I et glasbur sad to kvinder og røg. Pludselig var der en åbning til venstre. Ligefremme var et par computere sat op. Der sad mænd beskæftiget med
søgeprofiler. Til højre var en åbning til en biograf. Sæderne var kontorstole, og gæsterne var påklædte mænd.
Filmen var klassisk frem og tilbage, mand og dame, porno. Jeg vendte mig og stødte lige ind i en mand, som
må have stået tæt bag mig. Han var lidt lavere end jeg, men nærmest kvadratisk. Han var ikke fed, men sammentrykt veltrænet, og han var ikke af dansk oprindelse. Hans runde svedende ansigt med fyldige læber fortalte mig at han var tyrker. Han lugtede af sved. Han var i T-shirt og jeans, som han havde åbnet. Han pegede
sig selv frem imod mig.
”Har du lyst?”
Døvheden vendte tilbage. Gennem min krop ledtes lyden af mit galoperende hjerte. Jeg kunne stadig kun
se en armslængde frem. Jeg kunne kun se den svedende tyrker og hans fede kød, der pegede truende mod
mig. Mit mundvand løb.
”Ja, han er lækker ikke?” drillede min ven fra et sted ude i mørket.
”Han er ulækker!” vrissede jeg.
”Vulgær, beskidt og ulækker”, fortsatte jeg.
”Ja, det er jo det, jeg siger”, min ven morede sig ude i periferien.
Jeg masede mig forbi og kom til at røre tyrkerens skulder. Han kunne overhovedet ikke flyttes, så jeg valgte
at gå uden om ham. Jeg vaklede frem og endte i en anden biograf. To mænd havde sex på skærmen.
Sæderne var klassiske biografstole, plys på række. Tilskuerne var mestendels påklædte mænd. På bagerste
række lå to tynde, hvide unge mænd. De var begge nøgne, og de kælede med hinanden. Jeg satte mig på forreste række, tyrkeren slog sig ned ved min side. Jeg knappede selv op. Vi byttede krop. Kærtegnede, mens jeg
stift så på filmen.
”Kom vi går op bagved”, sagde tyrkeren pludseligt.
Jeg rejste mig og fulgte ham, mens jeg kejtet holdt i mig selv. Han lukkede døren bag os og slog slåen for.
Rummet var endnu mørkere end ude på gangen. Min T-shirt lyste svagt op. Hans hænder var overalt på mig,
jeg kunne mærke hans inciterende begær. Han foldede min T-shirt op, sukkede dybt mens han kyssede og
slikkede min overkrop.
”Er du aktiv eller passiv?” ville han pludselig vide.
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”Hvad fanden mener han?” spurgte jeg min ven.
”Hvad tror du selv?”
”Jamen jeg er ikke ren!” indvendte jeg.
”Og?” replicerede min ven.
”Er du aktiv eller passiv”, spurgte tyrkeren igen.
Jeg svarede stadig ikke, men trak mig lidt tilbage og hev mig selv frem.
”Nej for helvedet!” jeg havde lyst til at sige det højt, men var tavs. Min krop var spændt som en fjeder.
”Har du meget sperm?” spurgte tyrkeren pludselig.
Han lagde sig på knæ, jeg lænede mig bagover og slappede mere af. Han masede en finger op, jeg viste jeg
var beskidt, men jeg var ligeglad. Jeg roterede med underkroppen. Jeg havde meget sperm. Så kom hørelsen
pludselig igen. Jeg rettede mig helt op og trak mig tilbage. Mine bukser blev knappet, jeg så ham tørre sin
langefinger af i sine jeans.
”Har du lidt til en cigaret?”
Jeg fandt to tyvere i min bukselomme.
”Har du ikke mere?”
Jeg fandt en tier, som han også fik.
”Tak!” sagde han.
Hans telefon lyste pludselig op.
”Kan jeg få dit nummer?” spurgte han.
”Nej”, svarede jeg.
”Fuck, du er fandeme aktiv”, sagde han pludselig, hvorefter han forlod rummet.
Lidt efter stod jeg på gaden og missede ved eftermiddagslyset.
”Aktiv, er det, hvad jeg er?”
”Du hørte selv tyrkeren”, sagde min ven.

Find debutromanen Blåt chok:
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=bl%E5t+chok&x=0&y=0
Følg forfatteren på:
http://joergenolsen.com
http://www.facebook.com/jorgen.olsen.12
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Det sidste møde

Der fandtes en lille syrenlund, hvor bierne om sommeren summede flittigt i de hvide blomster, og hvor gamle
tjæremættede sveller omkransede en sandkasse. Der var sjældent børn i sandkassen, men derimod kunne
man godt træffe mennesker på bænken. Et kærestepar, der holdt i hånd, eller som den dag, en midaldrende
mand med azurblå øjne.
Han kendte en kvinde. Til tider opfyldte hun hele hans sind, og hans krop smertede ved savnet af hende.
Lige så ofte hadede han hende. Hadet udsprang af forræderiet, et forræderi, som i sig selv var forræderisk.
Måske var det opspind i et fordrejet sind, eller måske var forræderiet ægte, en virkelighed, der havde udspillet
sig i et rum, hvor han havde været forment adgang. Når tanken om kvindens forræderi sugede hans hjerne
ud, så var det gennemsyrende had virkeligt som en næve i hans fjæs. Et destruktivt had, der var i skærende
kontrast til udspringet af deres bekendtskab. Udspringet, en kilde af kærlighed, en sart klar strøm, der glimtede som guld ved sollysets spil gennem sprækker i bøgeløvet. En sommerlig brise, der varmede hans indre
og mindede ham om, hvor stærkt han havde ønsket hende. Når knopperne sprang ud i maj, overvældedes
han af varmen, fuglene og de hvide unge pigeben på gaderne. Kilden boblede igennem ham, og hans hjerte
hoppede slag over. I hver ansigt søgte han hende, i hvert telefonopkald, i hvert bank på døren. Ved sengetid
kyssede han hende, i drømmen elskede de, og ved morgenens komme knustes han igen af savnet - knustes
næsten af savnet. Så fangede forårssolen ham ved gadedøren, varmede organerne op, og fik igen blodet til at
løbe livgivende, mens han spejdede efter de lange sorte lokker, efter hendes sørgmodige øjne, hendes generte
smil og hendes irriterende afvisende suk. Et suk der først var eftergivende, men som efterlod en piskesnert
over hans kind. Et minde om hans utilstrækkelighed. Jo mere han talte, jo mere han brovtende pustede sig op,
jo længere ned i sølet borede han sig selv i ydmygelse. Med den følelse efterlod hun ham, når de sagde farvel.
Det gjorde de hvert år i maj. Altså undtagen dengang, hvor kilden sprang, og hvor han forrådte hende, eller
var det hende, som forrådte ham? Dengang drømte de sammen, dengang var hendes eftergivende tale bare et
tegn på hengivenhed, på hendes kærlighed til ham.
Uden for syrenlunden skramlede trafikken af sted, og på den anden side af gaden lå en café. Det var den
slags caféer, hvor pigerne bar store solbriller, hvor røde strikhalstørklæder nonchalant var smidt over kurvestolenes rygge, og hvor guldarmbånd ofte glimtede, når lokkerne blev strøget bag smukke, unge ører. Manden i syrenlunden lænede sig frem og gjorde sin øjenspalte smal. Han var et kamera, og den mindre blænde
skærpede billedet på hans nethinde. Der projiceredes et omvendt motiv af en nyankommet mørkhåret kvinde
i trediverne. Hun sad ved det yderste bord, og han iagttog, hvorledes hun med fine sirlige bevægelser foldede
sit halstørklæde sammen og med uhyre nænsomhed placerede det på bordet. Forsigtigt skubbede hun tørklædet præcist halvvejs ind på bordpladen. Manden sukkede og lænede sig så tilbage på bænken. Han slap
ikke kvinden af syne.
Pludselig rejste hun sig og spejdede ned ad gaden. Ingen mennesker sås. To stole blev omhyggeligt rettet
ind, og en brødkrumme på den tomme plads blev sirligt børstet væk. En gråspurv snuppede krummen og fløj
op i tagrenden over indgangen til caféen. Kvinden satte sig igen. Hun sad yderligt og med rank ryg. Manden i
syrenlunden smilede pludselig. En tåre løb ved hans højre øje. Den trillede fra hans kind og ramte jorden lige
ved siden af en kamilleblomst, der vajede i brisen.
Hvis man lover noget, så skal man holde det. Hans ven mente, at de ikke var lige. Kvinden og ham. Han
havde haft mest på spil. Sådan kan livet gøres op i risici, kroner og ører. Værdiansættelse hedder det i banksprog. En lille mand i gråt jakkesæt, med poleret lædermappe og fine sko. Hans fingertut lugter af gummi.
I sit marmorpalads tæller han livets sedler. Der er tavst i bankmandens mausoleum, og koldt. En tør kulde,
der gør sedlernes knitren til en kniv, der skærer ind til benet. En seddel med ungdom, en seddel med børn,
en seddel med en kone, en seddel med et hus, en seddel med en have. Sedler med dage, med uger, med ferier
og med barnevogne. Tæl det hele op, skriv det i bogen, skriv det i kreditsiden og sammenlign så med kvinden under tagrenden. Hvad har hun på bogen? En enkelt seddel med et kys, et aftryk i debit, et aftryk af rød
læbestift, blå øjne, en mut mund og et galoperende hjerte i hans bryst. En veksel til et kort øjeblik med smil i
syrenlunden, med et halstørklæde sirligt lagt og en brødkrumme, der blev taget af en spurv.
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Kysset, aftrykket, drømmen. Alt var overtræk hos en pige, der savnede en mand i vadestedet, i tomheden før
forandringen. En rutebilstation med to ventende. ”Se min seddel, den er meget værd!” Og han havde taget
den og set kysset og set hendes ben og set hendes skede og set hendes røvhul. Alt havde han set og elsket,
men så med et var det forbi. ”Vi ses!” Og det gjorde de. De sås hvert år, hver sommer på rutebilstationen.
Hans blik var gledet ned, en serviet med et rødt aftryk af en kvindes læber var landet ved hans fod. Han
samlede den op. Bordet på caféen overfor var tomt. Han rejste sig, forlod syrenlunden og kastede servietten
i papirkurven ved busstoppestedet. Servietten landede oven på en klar oppustet plastpose indeholdende en
hundelort.

Find debutromanen Blåt chok:
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=bl%E5t+chok&x=0&y=0
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Det smukkeste øjeblik

”Hjælp mig for helvede, så hjælp mig dog!”
Eftermiddagsmørket ligger hen over linoleummen. En gul lampe blinker over en dør til en sengestue, en
rød knap blinker i et tomt vagtrum på en hospitalsgang.
”Hjælp mig for helvede, så hjælp mig dog!” stemmen lyder igen inde fra sengestuen.
Værelset vender mod øst, og om morgenen bringer den ny dag synet af en rød opgående sol over parcelhushavernes januarfrosne, oppløjede græs. Her i vagtskiftets mennesketomhed ses kun en mørk silhuet, der
momentvis kramper, mens de vrede ord slynges ud i mørket.
Pludselig lyder støj fra elevatoren og derefter fra en automatisk dør. Så er der atter tavshed. Og dog følger
fornemmelsen af en persons komme. Bekræftelsen ses i skikkelse af sygeplejersken Hanne. Det er hende, som
har hevet i snoren til den automatiske dør. Det er hende, der er årsag til den ikke hørbare, men dog fornembare lyd af en persons komme.
Lige fyldt fyrre. Lille, væver og med et slankt ansigt afgrænset af skulderlangt lyst pagehår. Hun udfylder sygeplejerskeuniformen, der sidder som formstøbt til hendes krop. Perfektionen brydes ved en enkelt
lille fold i stoffet under Dansk Sygeplejeråds emblem. I den skabte tunnel skimtes moderbrystets hvide hud.
Hanne træder ind i værelset mod øst.
”Godaften Hanne, skal du ikke se at komme hjem?”
Hun kan skimte den mørke bylt, hvorfra stemmen lyder. Hun tænder lampen over vasken. Gult dæmpet
lys strømmer ud i rummet. Nu ses en skikkelse tydeligt. En person under sin dyne i en hospitalsseng.
”Godaften Bruun, hvad er der galt?”
Bruun sidder halvt op Hans ene ben stikker ud under dynen, og en krøllet for stor, hvid hospitalssok sidder
som en krave om hans ankel.
”Se mit turpas”, Bruun løfter armen, så Hanne kan se hans plastarmbånd med stregkode.
”Adgang til alskens oplevelser i hospitalsverdenens forlystelsespark!” Bruun lægger armen tilbage på dynen.
”Flinke kontrollører bemander maskinerne, ingen åbning, intet hulrum lades urørt”, han forsøger at le,
men det bliver i stedet til en hosten.
”Otteoghalvfjerds år gammel, fraskilt, pensioneret gymnasielærer. Hanne, kan du sige mig? Hvor er jeg på
vej hen?”
”Lige nu ligner du mest en mand, som er ved at give op”, svarer Hanne.
”Det begyndte med en byld i røven”, fortsætter Bruun.
”Næ, det gjorde ej, det begyndte med en maveinfektion, og nu er doktoren vist ved at få has på den.”
”Hanne, så sig mig hvorfor der står ’svækket og kronisk plaget’ i den hr. doktorens journal!”
Hanne løfter Bruuns hovedpude op, ryster den og presser den tilbage bag hans ryg.
”Sæt dig ved mig, vil du ikke nok?” Bruun siger ordene og falder så tilbage i puden med et suk.
Hanne ser på sit ur, så trækker hun en stol hen til sengen. Stolen har laminerede metalben, men den grå
plastbeskyttelse er mange steder ødelagt, så rustent metal kan ses. Sædet er i mørkt træ. Der er ridset et hjerte
og bogstaverne L og D i træpladens ene side.
”Det er noget svineri at ødelægge stolen. Sådan var mine elever sgu også altid!”
”Det går nok, mon det var ’Lars og Dorte’?” Hanne børster stolen af med sin håndflade og sætter sig.
”Eller: ’Livet og Døden’”, stønner Bruun.
De sidder begge tavse et par minutter, men så siger Bruun igen noget.
”Det var det liv og til hvilken nytte?” hans stemme knækker pludselig over, og han tørrer sig ved øjenkrogen.
”Hvorfor tvivler du på nytten i det dejlige liv, du har levet? Hver dag er da en glæde i sig selv!” Hanne udtaler ordene sagte i det gule mørke.
”Det er netop det! Et helt liv med dejlige, ligegyldige dage”, Bruun læner sig frem i siddende position. Han
uddyber i staccato.
Han har levet et langt og godt liv, hver dag har været en dejlig dag at stå op til, hver aften har været dejlig at
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gå til ro på. Oplevelser, intellektuelle udfordringer, materielle goder, fysisk kærlighed, åndelig nærhed. Bruun
har oplevet det hele. En uendelig række af oplevelsesvattotter i forloren lyserød farve. Et kontinuum af sød
musak. Et liv som én lang stilfærdig Matthæus Passion, der her ved dens afslutning knap nok kan høres.
”Jeg elskede engang en kvinde”, Bruun sænker skuldrene og læner sig igen tilbage i sengen.
”Det er dejligt at elske et andet menneske!”
”Jeg bedrog min kone.”
”Opdagede hun det?”
”Nej”, Bruun sukker og bryder så pludselig ud i endnu et hosteanfald.
”Kom så, op med det”, Hanne har trukket Bruun frem i sengen og banker med sin håndkant på hans ryg.
Lidt efter forsvinder de skurrende bilyde til Bruuns vejrtrækning, og han virker mere fattet.
”Affæren var mit livs smukkeste øjeblik!”
Hanne ser tankefuldt på vinduet. Hun kan se sit eget spejlbillede sammen med en gullig refleksion af
Bruun. Hun rejser sig for at trække gardinet for.
”Hjælp mig for helvedet!”
”Hvad kan jeg gøre?”
”Det ved du godt!”
”Du er ikke nem, Bruun”, Hanne berører dynen over Bruuns fødder, går derpå til håndvasken, hvor hun
sæber sine hænder ind. Hun tørrer sig og slutter med afspritning.
”Jeg taler lige med dem i vagtstuen.”
”Hvad helvedet skulle det hjælpe?”
Lidt efter sidder Bruun tilbage under gul belysning i værelset mod øst.
Den store viser på uret over døren bevæger sig møjsommeligt fra tretallet til sekstallet. Den automatiske dør
høres igen.
”Uh, du sniger dig ind på mig som et gespenst”, Bruun farer sammen under sin dyne.
Hanne ler stille og sætter sig igen på den slidte metalstol.
”Jeg har dine piller med.”
”Tak, men hvorfor er der tre piller i dag? Hvad er den lyserøde for en?”
”En ekstra hjertepille”, forklarer Hanne.
”Det sagde doktoren sgu da ikke noget om!”
”Vil du have min hjælp, eller vil du ikke have den?”
Der bliver stille i rummet. Lidt efter bryder Bruun tavsheden.
”Jeg tager dem senere.”
”Det er i orden, jeg tager hjem nu. Jeg ønsker dig en god nat”, Hanne går uden flere ord mod døren. Bruun
forholder sig tavs.
Klokken er 1830, Bruuns piller ligger stadig på natbordet. Med en træg bevægelse rækker han sin arm ud
og får fat i fjernbetjeningen til TVet. Han behøver ikke spørge nogen om lov til at se TV, for hans værelseskammerat døde i går. Han sov stille ind i nattens løb, han havde været et skidt liv her på det sidste. Store
smerter på grund af spredning af kræften til knoglerne. Pillerne havde ikke hjulpet ham. Selv ikke den ekstra
lyserøde smertestillende pille, som Hanne var kommet med aftenen forinden. Da dagen gryede og solens
røde skær tittede ind ad det østvendte vindue, trak skægstubbene små skygger over hans gustne tavse ansigt.
”Hvor jeg hadede hans klynkeri!” Bruun trykker på ettallet og TV-avisens kendingsmelodi høres. Der er igen
døde danske soldater i Irak, Bruun skifter kanal og kommer hen på kulturprogrammet. En engelsk speakerstemme forklarer om Hera, Cydippe og hendes sønner. Bruun slukker TVet og lægger sig på siden.
Sved, lummer kropsduft, fedtet hår. Hans krop vender sig i mørket, grene slår mod vinduet, langt væk høres
elevatorens igangsætning. Den kører ned, ned i dybet. Hvem er jeg? og hvor er jeg på vej hen? De fundamentale filosofiske spørgsmål der har optaget homo sapiens siden tilkomsten af frontallappen, siden tilkomsten af
tankens evne. Cogito ergo sum, jeg tænker, ergo er jeg. Hvilken nytte har nogen af en sådan erkendelse? Det
er ørkesløst. Tankens evne er givet med livet, et liv ingen har ønsket. Sprængningen af moderskødet sender
det tænkende menneske ud på dets rejse i en meningsløs verden. Det smukkeste øjeblik tildeles for derefter
brutalt igen at blive frarøvet. Tilbage henstår dekader med bortforklaringer som kompensation. Livet spotter
sit tænkende væsen. Forstå, at du er ussel, forstå, at du med bøjet nakke må tage rejsen til oldingestadiet, hvor
bakterier og slim holder dig i helvedets jerngreb til det sidste. Helvedet omkranser det smukkeste øjeblik. En
ø i et kæmpe helvedes hav.
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Bruun sætter sig svedende op i sengen. Han virrer med hovedet, tænder sin lille sengebordslampe og bryder
ud i et voldsomt hosteanfald. Han spytter en stor grøn slimklat ud på gulvet, rømmer sig og ser på uret. Klokken er næsten tre om natten. Så ser han på sit natbord, hvor pillerne ligger urørte i plastbægeret. Han rejser
sig og går hen for at trække gardinerne fra. Vinduet afslører kun sort mørke.
”Sort mørke!” Bruun mumler ordene for sig selv og lægger sig derefter tilbage i sengen.
Elevatoren kører op, de automatiske døre lyder, morgenlyset strømmer skarpt og hvidt ind af vinduet i værelset mod øst. Uret på væggen viser, at klokken er ni.
”Godmorgen Bruun, sovet godt?” Hannes stemme lyder glad.
Der kommer intet svar, og hun går nærmere Bruuns seng. Han ligger stille på ryggen, hans underkæbe er
gledet ned, munden er åben. Hans grå skægstubbe trækker skygger over hans blege ansigt. Hanne tager hans
hånd og forsøger at ruske den, men det mislykkes. Bruuns arm er helt stiv.
Hun træder et skridt tilbage og betragter stille Bruun. Plastbægeret med piller står på metalstolen og hun
løfter det op. Den røde pille mangler. Bægeret stod på det ene nedridsede bogstav. Dorte eller Lars?
Hanne går hen til sengen, aer blidt Bruuns kind. Det kratter lidt, idet hun bevæger sine fingre over det
gamle ansigt.
”Godmorgen Hanne”, siger Bruun sagte.
”Uh, du forskrækkede mig, jeg troede et øjeblik, at du var død!”
”Det troede jeg næsten også selv”, siger Bruun.
”Men har du så sovet godt?”
”Jeg drømte, at jeg blev konfirmeret igen!”
”Konfirmeret?” Hanne lyder overrasket.
”Ja er det ikke skørt? Men jeg sagde ’Ja’ igen”, siger Bruun.
”Jeg henter noget morgenmad. Det har du fortjent, når du sådan har været i kirke i nattens løb!”
”Ja tak, morgenmad lyder dejligt.”
Hanne forlader rummet i værelset mod øst.

Find debutromanen Blåt chok:
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=bl%E5t+chok&x=0&y=0
Følg forfatteren på:
http://joergenolsen.com
http://www.facebook.com/jorgen.olsen.12
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Et juleeventyr

Hans barndoms jul var altid hvid. Olieløs, iskold og med hvid snestorm. Sådan huskede han det, men for
hans elever var den hvide juls komme med november noget helt nyt. Det var det vel egentlig også for ham
selv, for sne i november var ikke normen. Hverken dengang i halvfjerdserne eller nu i tierne. Han så på sin
kalender, kun en aftale tilbage, og så kunne han drikke gløgg med Bente, hans sekretær, spise pebernødder
og lade op til den kolde tur hjem. Bente var en dejlig kollega, som på fineste vis komplementerede ham. Hvor
han ofte glemte det sociale, så sørgede Bente diskret for gløgg i termokande, hjemmebag og et opslag, der
proklamerede gå-hjem-julegløgg på rektors kontor. Mange af gymnasiets lærere benyttede muligheden for et
glas med mandler og rosiner eller, til bilisterne, bare en kop kaffe.
Aftalen, der resterede i kalenderen, var en disciplinærsamtale. En pige fra tredje var blevet taget i afskrift i
sin seneste stil. En indberetning fra hendes klasselærer var nu årsag til, at han måtte sidde trommende med
sin blyant, mens han fordrev ventetiden med at se ud på den snedækkede skolegård. Kun den kæmpe store
granitsten brød den hvide monotoni. Snefnuggene tog til i antal, og virvaret greb ham. Krystaller sloges
sønder mod ruden og drev ned i deres faseforandrede væskeform. Det var jo ganske tilfældigt, om det bizarre
krystal endte sine dage på ruden, eller om det blev deltager i granitstenens hvide kalot, der langsomt voksede.
Han rystede på hovedet, drejede sig og kaldte på Bente. Jeanett Oker, studinen, ville snart indfinde sig, og
Bente skulle være med til samtalen. Den slags øjeblikke skulle bevidnes ved et troværdigt menneske, og der
var Bente det bedste valg.
Jeanett Oker så surt på ham. Hun havde givet et slapt, tørt håndtryk, havde krænget sin pelsfrakke af og
var dumpet nonchalant ned i stolen. Hvorfor følte han sig allerede underlegen? Frøken Oker havde tydeligvis peppet sig lidt op. Hendes røde læbestift skinnede på de svulmende læber. ”Cock sucking lips”, det var
fandeme det, hun havde. Store, bløde piksutterlæber. Han så roligt på den attenårige Jeanett Oker og derpå i
sine papirer. Så lavede han en formel præsentation. Formålet med samtalen var en klarlægning af et hændelsesforløb omkring hendes afleverede stil. Han var undersøgeren, Bente var referent. Efter mødet ville Jeanett
få mulighed for at gennemse og kommentere referatet. På baggrund heraf ville han træffe en afgørelse. Der
kunne blive tale om afvisning af sagen, og der ville så ikke blive taget yderligere skridt. Der kunne også blive
tale om konklusionen, at snyd havde fundet sted, hvilket ville medføre en sanktion. Paletten af sanktionsmuligheder spændte fra en skriftlig advarsel til bortvisning for bestandigt. Måske en god gang spanking i hendes
velformede pigerøv ville være på plads? Eller smertefuld anal indtrængen? Han så på Bente, der rødmede lidt
ved hans blik. Næ, spanking og analt misbrug hørte desværre ikke til repertoiret af sanktioner. Faktisk var
det hele lidt uklart. Måtte man ikke tage et afsnit fra en tekst, der lå frit tilgængelig på nettet? Jeanett kunne
godt se, at der skulle have været citationstegn omkring og gerne en note med reference, men det indså hun
først nu. Citationsregler og korrekt referering af andres materiale var ikke noget, hun havde modtaget undervisning i. Hendes bryster var kæmpe store, og den øverste knap i hendes hvide skjorte var gået op. Hun bar
en sort BH med mønster, en tatoveret blomst tittede frem over den sorte kant på venstre side. Han sukkede,
deklamerede så, at der kunne være tale om en misforståelse, men at endelig afgørelse først kunne træffes, når
hun havde underskrevet referatet. God jul, blev ønsket de tre imellem. Frøken Okers lakstøvler havde meget
høje hæle. Bente skænkede ham et glas gløgg og serverede et kindkys, da han forlod den gule murstensbygning. Sadlen på hans cykel var fyldt med sne, det gjorde ondt i fingrene at børste det væk. Cykelnøglen lavede
et aftryk i sneen, og han fandt den derfor hurtigt igen.
Han skuttede sig, stampede det sidste af sneen af på måtten, snørede så hurtigt de kraftige støvler op. Med
et tråd i hælen blev han befriet for de tunge mokkasiner, og han gik på strømpefødder hen over det varme
klinkegulv. Lyset blev tændt, først det elektriske og dernæst de levende. Lillejuleaften, han smilede ved sig
selv, tændte ovnen og TV-et på samme tid. Det næstsidste afsnit af voksenjulekalenderen var lige slut.
Telefonen ringede, det var Anders. Først skulle han igennem en hel række hoveder. En indre film af lærere
hakkede sig af sted, og Anders kom først frem efter et par blindgyder, men nu huskede han ham. Den unge
fyr, som han ansatte sidste år. Faktisk en lovende fysik og matematiklærer. Uerfaren, men lovende. Han havde
en sag, som ikke kunne vente. Anders lød oprevet og historien var usammenhængende. Til sidst lykkedes det
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ham dog at forstå, hvad den unge mand forsøgte at forklare. Anders ville høre, om han kunne få garanti for
at komme på kursus om to år. Spørgsmålet forekom ham underligt, for han mente at have sat ham på lederkursus allerede nu til foråret. Det attraktive kursus, som mange fik afslag på. Så kom det, Anders ville gerne
holde tre måneders barselsorlov, og det faldt sammen med kurset. Han sank, trak vejret dybt, mens han spekulerede på, hvordan han skulle finde en fysikvikar. Højt sagde han med beklagelse, at han ikke kunne garantere noget. Faktisk kunne han godt have garanteret kursusdeltagelse, men han gad ikke. Han var så dødtræt
af barselsorlov, og han havde netop ansat Anders, fordi han var en mand. Det holdt rektor for sig selv, og han
foreslog Anders at overveje sine muligheder julen over. Et tillykke med de lykkelige omstændigheder blev det
også til, ligesom han bad fysiklæreren hilse sin søde kone.
Sej varm ost hang ved knivens stål, da han delte ovnpizzaen i seks stykker. Rødvinen bekom ham vel, og
han var dejligt afslappet, da telefonen atter ringede. Søsters stemme var en behagelig overraskelse, selvom
hun var bekymret. Han beroligede hende, der var intet at være nervøs for, slet ikke på hans vegne, han var
vant til jul uden for meget selskab nu. Hun mente at hans nevø ville blive glad for gaven, og det glædede ham.
De hilste af. Han stod lidt og bed sig tankefuld i læben. Plastikmikrofonen ville formentlig ikke holde til sommer, men det betød ikke så meget. Det var tanken der talte - en plastikmikrofon med rytmeboks. Han hang
ved det sidste TV-program, kulturprogrammet. Mon man var bøsse, hvis man, fraset næsen, lignede Cyrano
de Bergerac? Næ, hvorfor pokker skulle man være det? Det undrede ham bare. Hvilke mænd, var det i det
hele taget, der fandt kulturformidling interessant, de fimsede? Han vidste godt, at han var fordomsfuld, og det
ærgrede ham. En krigskorrespondent kunne for den sags skyld også være bøsse.
Kulturen kan være svær at følge, og han faldt i søvn. Klokken var lidt over midnat, da han vågnede igen.
Sløvt betragtede han TV-skærmen, han orkede næsten ikke rejse sig, og hvad var det egentlig, der vistes på
lysdioderne? Pludselig var han lysvågen, hans hjerte hamrede og han fik kvalme. Han ville springe op for at
slukke apparatet, som nu sendte et knivskarpt billede af ham selv lige i hans åsyn. Han kunne bare ikke bevæge sig. Kroppen føltes uendelig tung, og han måtte passivt se sig selv optræde i TV’et. Faktisk var han ikke alene, og han genkendte nu scenen. Det var hans tiltrædelsesceremoni som rektor for ti år siden, i december, lige
før juleferiens begyndelse. Skoleborgmesteren holdt tale til den fyldte festsal. Han lagde vægt på, at de i valget
havde fået en moderne leder, for hvem ligestilling var en mærkesag. Borgmesteren var sikker på, at under den
ny rektors ledelse ville kommunen kunne se frem til et fremgangsrigt samarbejde, hvor dygtige unge lærere
ville strømme til skolen. Eleverne ville også sikres en rolig hånd, for hvem de moderne forskningsbaserede
pædagogikker var i højsædet. Den ny rektor hyllede med andre ord guleroden på bekostning af stokken. Så
skiftede billedet, og han så sig selv træde frem til borgmesteren. Der fulgte så et lidt fjollet optrin, hvor kommunens mand forsøgte at overføre mikrofonen fra sit eget revers til den nye rektors lyseblå polo T-shirt. Ja, vi
kan godt! Han kunne stadig sin egen tale udenad, og det var nærmest en pine for ham at gense den. Endelig
sluttede sekvensen. Det skete på en ligeså mærkværdig måde, som det var begyndt. Pludselig tonede festsalen
ud og erstattedes af lydløs TV-sne. Han tænkte på den klassiske Steven Spielberg film, Poltergeist. Der kom
ånden ind gennem fjernsynet og bogstavelig talt stjal familiens yngste barn, pigen Carol. Sveden drev af ham
og med sneen på skærmen kom også muligheden for at rejse sig. Han var bange, men ingenting forhindrede
ham nu i at komme op, tage fjernbetjeningen og slukke TV’et. Uret viste næsten et. Hans svælg var tørt og en
rådden duft nåede op i næsen indefra. Tandbørstningen hjalp lidt, det samme gjorde et glas brusende Samarin. Måske hans ubehag skyldtes den sindsstemning han var i. Godt rystet. Hvad fanden var det, han havde
oplevet i fjernsynet, en drøm? En spejling af en sindsstemning på baggrund af tilfældig TV-sne?
Han havde kun sovet 45 minutter, da han atter vågnede. Måske havde han slet ikke sovet, men blot ligget
sløvt og urolig hen. Men nu var han vågen, det var helt sikkert. Et blåhvidt lys kastede flimrende tunger på
hans tapet. Lyskilden var i stuen og nåede hans soveværelse gennem den åbentstående dør. Var det TV’et? Ja,
det viste det sig at være. Et øjeblik efter stod han lammet foran skærmens flimrende sne. Den rådne stank fra
hans indre fyldte ham stadig med ubehag, men intet kunne han stille op. Så med ét forsvandt sneen, og han
tonede igen selv frem på skærmen. Det var nutid, han var klædt i det tøj, som han havde tænkt til juledag.
Han stod foran sit TV, præcis som han rent faktisk gjorde. Det eneste anderledes var lyset og så en mørk plet
på gulvtæppet, som han ikke mindedes normalt var der. Måske var det juledag i TV’et? Billedets panorering
bekræftede dette, idet fokus et øjeblik var på hans satellitstyrede vækkeur. Den 24. december, og dermed var
filmen timer foran, for den portrætterede en hvid formiddag med urørt pulversne i forhaven. Skrækken sneg
sig ind. Her i hans eget fastfrosne univers var det ulvetime, og åndernes stank krøb rædselsvækkende i ham.
Han kunne næste ikke tro, hvad der så fulgte. Han så sig selv ringe op på sin mobiltelefon. Dernæst forkla15

rede han frøken Oker, at hun havde begået eksamenssnyd, og i fald hun ønskede at undgå udsmidning, skulle
hun stille på hans adresse indenfor en halv time. Hun skulle under sin pelsfrakke være iført sorte hofteholdere og selvsiddende strømper. Desuden ønskede han medbragt de højhælede lakstøvler. Moonboots under
transporten var tilladt af hensyn til vejret. Der var ingen grund til at pakke det ind. Den ene tjeneste var den
anden værd, og han trængte til fisse. Efter et par trivielle klip endte filmen i hans stue, hvor han gennemkneppede Jeanett Orker i Chesterfield sofaen. Finalen var med anal indtrængen. Hun brokkede sig over, at
han ikke brugte kondom, men opgav så modstanden. Det så faktisk frækt ud, da frøken Orker som en bonus
pressede hans kommen ud på lakstøvlens skaft, for derefter at slikke det hele i sig. Jo, de havde en aftale. Den
dumme ting med afskriften kunne nemt løses, og hendes årskarakter ville helt sikkert også stige. Om hun
kunne blive bankdirektør? Ja, hvorfor dog ikke, hun havde alt, hvad der skulle til. Så brød sneen ud igen, og
han brækkede sig på gulvet. Det eneste rigtigt at gøre var at tørre brækket op, men igen var han låst. Han
kunne simpelthen ikke bevæge sig. Overladt til den overvældende tyngdekraft gav han sig nervøst til at vente.
Det rumlede stadig i maven, men der kom ikke mere op. En sur lugt bredte sig fra gulvtæppet. Så pludselig
holdt TV-sneen op, og billedet blev igen skarpt. Det var juleaften. Hans far, søster, svoger, nevøen og to personer mere dansede om juletræet. De to fremmede var vist familie på hans svogers side. Gaveudpakningensslaget gik i gang. Hans nevø begyndte straks at råbe i plastikmikrofonen, mens en negeragtig rytme skrattede
rustent fra en usynlig lydkilde. Han fik øje på sin gamle far, der så træt ud, men han smilede og klappede ikke
desto mindre lidt ved nevøens optræden. Det er sjældent, at god kunst værdsættes, og han havde da mindst
af alt ventet denne evne fra sin svoger, der mest var til Morten Korch. Med et fast greb i mikrofonen blev
juniors karriere da også foreløbigt sat på holdt. Derefter pakkede hans søster en BH op. Nydeligt lingeri, hans
svoger smilede, og hans søster så glad ud, mens hun holdt den op der, hvor hendes barm burde være. Lidt
efter gik snakken, og han hørte sig selv omtalt. Hans far prøvede at glatte ud, men hans svoger holdt fast ved
synspunktet, at der var noget mærkeligt ved rektorens talrige rejser. Hvad skulle han altid til Thailand for?
Spørgsmålet hang i luften, og det sårede ham. Mon der var en sammenhæng med afslagene af hans tilbud om
at fungere som barnepige for nevøen? Så endte familieidyllen, og han blev slynget hovedkulds ind i et helt andet familiedrama. Den unge fysiklærer, Anders, stod og råbte med sin kone i et lille køkken. Det måtte være
i en lejlighed, for gennem de mørke vinduer kunne han se lys fra blokken overfor. Han gættede på, at scenen
foregik i januar, altså et par uger ude i fremtiden. Konen råbte noget om, at Anders jo kunne vise sig som en
mand på arbejdet den følgende dag. Hun var rasende, kaldte sin mand et skvat, gik endda så langt som til at
smide en tallerken efter ham. Den ramte ikke, men lavede et ordentligt hak i en lamineret skabslåge. Anders
kone faldt lidt ned, holdt sig på sin store, struttende svangre mave. I et lidt mere roligt stemmeleje forklarede
hun nu, at det også var hendes karriere det gjaldt. Hvis han ikke tog tre måneders barsel, så ville hun ikke
have mulighed for at starte op i den udviklingsstilling, som var ledig. Den ville med sikkerhed gå til en anden,
sikkert Kirsten, der blev omtalt som en so. Anders foreholdt hende, at det ikke var nemmere for ham. Rektor
havde lovet ham et kursusforløb, som altid blev holdt lige før sommerferien. Det var hans chance for at lægge
noget administration oven i sin faglige viden, hans chance for at gøre karriere. Om han ville være rektor? Ja,
det ville da ikke være så tosset. Hans kone pillede ved en ny tallerken, men lod den være. Derpå kundgjorde
hun, at hvis han ikke tog tre måneders barsel, så ville hun skilles. Anders så tavst ud af vinduet et minuts tid,
vendte sig så resolut mod hende og langede hende uden videre en solid lussing. Smask lige på kinden. Det
gibbede i rektor fra hans plads i TV-stuen. Brækket lugtede ikke mere, han følte sig svag i knæene. Det sidste
han opfattede var det unge par stå i omfavnelse, før TV’et skiftede til sne.
Det overraskede ham ikke, da sneen igen forsvandt og billedet på ny kom frem. Han havde vel ligget en
halv times tid og sløvt stirret på sit flimrende fladskærms TV. Han vidste, han snart skulle dø. Kræften i hjernen kunne ikke helbredes. Et fromt håb var at overleve januar med, så han en sidste gang kunne opleve klosteret i Thailand. Hvad ville han ikke give for en sidste yogatime. Et øjeblik, hvor intet eksisterede, end ikke
smerten. Sjovt nok følte han sig ikke særligt syg, selvom han godt var klar over, at han ikke havde tabt nøglerne i sneen ved et tilfælde. Synerne måtte være svulsten ingen tvivl om det. Så begyndte endnu en akt på skærmen. Jeanett Orker lagde ud. Hun så lidt ældre ud, sidst tyverne. Hendes nøgne røv var stadig guddommelig,
og hun var blevet bedre til at slikke det hvide af lakstøvlerne. Det så både frækt og æggende ud. Manden, hun
var sammen med, havde smidt sine bukser og sko. Hans nålestribede jakke sad uordentligt, slipset hang ud,
og de nederste knapper i den hvide skjorte var gået op. De havde en aftale. Han ville som bestyrelsesformand
anbefale hende til stillingen. Om hun ville blive en god bankdirektør? Ja, selvfølgelig ville hun det, hun havde
lige de kvalifikationer, der krævedes. Den perfekte kvinde til jobbet. Han satte sig op, følte lidt på tæppet,
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hvor små klumper i mørket mindende ham om hans kvalme. Sjovt nok var kvalmen aftaget, og han havde det
meget bedre. Der kom pludselig glade stemmer fra skærmen. Det var fysiklærer Anders og frue. De så også
ældre ud. Deres tre børn rendte omkring dem i hvad, der så ud til at være en ferieressort i et varmt land. De
to voksne kyssede hinanden. Hun kaldte sin mand Hr. Rektor, og han hende for sin dejlige kone. Hun bar
elegant en stor blomstret sommerhat og drak Margarita fra et cocktailglas med knust is. Hun var glad for at
være på nedsat tid. Sammen mindedes de den nu afdøde rektor, der havde været en så stor hjælp for Anders
karriere. Sommeren forsvandt og fra sin plads i stuen så han sin egen gravsten på en kirkegård i efterårets
farver. Han læste inskriptionen. Han havde altså næsten otte år endnu, hvilket passede meget godt med den
aftagende kvalme. Hans søster stod ved gravstedet, hun talte ned i den mørke jord, undskyldte at hans svoger
aldrig kom med på kirkegården, og så takkede hun ham for det gode råd med yoga. Hun dyrkede det fast på
et aftenskolekursus nu. Med ét stod en teenagedreng ved hendes side. Hun lagde sin arm om det store barn,
der pludselig, og helt umotiveret, omtalte plastikmikrofonen.
Han vågnede i sin seng. Det var lyst, og uret viste ni. Der var lidt køligt i soveværelset, men hans T-shirt ,
som lå indenfor bekvem rækkevidde, bragte varme i hans krop. Han gik ind i TV-stuen. Brækpletten var væk.
Tilbage var kun lidt mørkfarvning. Han kunne ikke huske, at han havde tørret den op, men det måtte han
altså have gjort. Med usikre skridt nåede han frem til terrassedøren, som han med besvær tvang åben. Det
var den klareste, smukkeste frostklare julemorgen, han nogensinde havde oplevet. Han hostede og missede
med øjnene. I snedriverne sås en række af spurvespor, der endte ved et par franskbrødsskorper, som han
havde smidt i går. Han så missende ud over kvarteret. Otte år havde han altså tilbage. Faktisk længere end
han havde troet, men det glædede ham. Mon der var mere mellem himmel og jord? Mon sådan en hjernesvulst gav evnen til at se ind i fremtiden? Han tvivlede, men på den anden side, hvorfor være sådan en sur
realist her en skøn julemorgen? Det forpligtede, at kende fremtiden. Var han ikke forpligtet til at ændre den?
Gøre det bedre? Jo, han ville gerne udnytte muligheden for at være en bedre mand. Resolut vendte han om på
hælen og styrede lige mod sit skrivebord. Han trak skuffen ud og rodede med hånden mellem alskens ragelse.
Så fandt han den. En pakke med kondomer. Den virkede dog en anelse tynd, og skuffet måtte han konstatere,
at pakken var tom. Han trak på skuldrene, greb telefonen og ringende op. Jeanett Orker virkede slet ikke
overrasket.

Find debutromanen Blåt chok:
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=bl%E5t+chok&x=0&y=0
Følg forfatteren på:
http://joergenolsen.com
http://www.facebook.com/jorgen.olsen.12
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Miraklernes tid

Torben og Mille.
IC3 toget var midt på Lillebæltsbroen, da han endelig henvendte sig til hende:
”Din mor hader mig! Det er ret svært at få noget godt ud af det!”
Mille havde våde øjne. Det havde hun haft, siden de stod på Odense banegård. Hun fastholdt sit blik mod
broens tremmer, der fløj forbi og efterlod indtrykket af en sammenhængende grå metalplade.
Torben rejste sig fra sit sæde overfor, drejede trægt rundt og lod sig tungt falde ned på den ledige plads ved
siden af Mille. Han lagde armen om hende. Han virkede kæmpestor i forhold til den spinkle pige. Mille pressede sin næse helt ind mod ruden.
”Næste stop Kolding”, sagde en højtalertransmitteret kvindestemme akkompagneret af en klokkes klemten.
En gruppe mennesker stimlede efterhånden sammen i gangen mellem de blå stofsæder. Torben sad stadig
med armen om sin kæreste. Hans runde, skaldede hoved betragtede en ældre kvinde, som stirrede lige på de
to.
”Hvad glor du på!” udbrød han vredt.
Den ældre kvinde trak sig forskrækket tilbage. En ældre herre vendte sig i sit sæde lidt derfra. De øvrige
rejsende i kupeen fortsatte med private gøremål. Mille drejede pludselig sit ansigt væk fra ruden og lod sig
glide tilbage i sædet. Hun rakte sin hånd op mod Torbens ansigt, førte hans hoved ved et tag i hagen og
kyssede ham længe på munden. Torben smilede til den ældre kvinde, der hankede op i sin kuffert. Kvinden
forsvandt gennem den automatiske dør. Lidt efter kunne de se hende i samtale ude på Kolding Banegård.
Toget begyndt sagte at bevæge sig igen. Den summende lyd af elmotorerne tog til i styrke, og snart var togsættet ved tophastighed. En mand, der så ud til at være sidst i trediverne, stod pludselig ud for deres sæder.
”Du sidder vist på min plads”, sagde manden.
”Kan du ikke tage min plads i stedet”, spurgte Torben og pegede på den tomme plads overfor Mille.
Manden trak på skuldrene og satte sig, som Torben foreslog. Han baksede med sin vindjakke, som han til
sidst fik af. Han kunne ikke få den til at hænge på knagen ved vinduet, så han endte med at lægge den over
sine knæ.
”Skal I også til Aalborg?” spurgte han. Et kast med hovedet gjorde det klart, at han havde læst reservationsinformationen over sæderne.
”Ja”, svarede Torben.
”Din datter minder mig om en skuespillerinde. Er I fra teaterverdenen?” manden smilede til dem.
En passager et par sæder væk rettede sig pludselig op. Toget kværnede gennem sorte marker. Nøgne buske
og træer dannede hegn, og middagslyset var gråt.
”Vi er kærester. Jeg hedder Mille, og det er min kæreste, Torben”, Mille pegede med en finger på Torben.
”Åh jeg be’r om forladelse.”
“’Om forladelse’ hvad pokker er det for et udtryk?” udbrød Torben grinende.
”Ja, jeg er nok lidt gammeldags, jeg er fransklærer, jeg skal være censor ved en eksamen i morgen, men når
I er kærester, så vil jeg lykønske jer.”
”Tusind tak”, sagde Mille. Hun rødmede lidt på sine kridhvide kinder og trak fødderne sammen under sin
blå, plisserede nederdel. Torben smilede og nussede hende på den bare hvide overarm, der stak ud af skjorteblusens ærmegab. Hun ømmede sig lidt.
”Du har et blåt mærke”, bemærkede fransklæreren.
”Ja, det er pokkers ømt, et dørhåndtag”, forklarede Mille.
”Jeg er selvstændig erhvervsdrivende”, proklamerede Torben.
”Hvilket erhverv?”
”Køkkenelementer, jeg har en fabrik i New Zealand.”
Fransklæreren var udtryksløs.
”Du er også sadist”, konstaterede han så.
En passager rejste sig pludselig op i sædet længere henne i kupeen.
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Torbens runde, skaldede hoved blev helt rødt. Han prustede og stønnede, fyldte sig med luft, så hans brune
og hvidstribede skjorte med svedskjolder under armene truede med at revne hen over brystet. Hans fødder
kørte uroligt rundt, og hans træsko klaprede mod hinanden.
”Ja, jeg mener, det er da synd at trykke Mille på hendes blå mærke”, lo fransklæreren.
”Nå sådan”, Torben faldt atter til ro.
”Vi skal holde foredrag”, Mille blandede sig igen i samtalen.
”Om livets mirakler, det er vores passion. Har du nogensinde tænkt på, at du skal tilgive dig selv?”
”Hvad har jeg at tilgive?”
”Alle har noget at tilgive. Børn man har slået, en kæreste man har bedraget, en ven man har svigtet.”
”Pas på, hun er god til at omvende!” advarede Torben.
”Det er så vigtigt at kende sig selv. Først kendskabet, så tilgivelsen og dernæst den endegyldige nærhed
med gud. Alt, hvad der er reelt, er ægte, og fra det ægte skal intet ondt komme. Kun i tankens forvredne linse
ses det uægte som ægte, og med det uægte ægte følger skammen og selvleden”, Mille holdt pludselig inde. En
transformatorstation fløj forbi vinduet. Et par alliker sad på de fraførende ledninger.
”Du ser ud som en teenager, men taler som en voksen”, fransklæreren nikkede anerkendende, ”Går du i
gymnasiet?”
”Har gjort.”
”Du er allerede student?”
”Jeg vil ikke være student. Gymnasiet passer ikke til mig.”
”Åh, hvorfor ikke?”
”Jeg bliver ikke udfordret nok.”
”Derfor holder du foredrag?”
”Ja”, Mille så igen ud af vinduet.
Tavsheden sænkede sig over selskabet. Ved Aarhus sov Mille. Torben stirrede lige frem for sig. Fransklæreren rettede opgaver.
”Næste station Aalborg!”
De rejste sig alle, fransklæreren masede med sin jakke, Torben tog Mille hårdt i armen, Mille fik tårer i øjnene.
”Nå, men så held og lykke med miraklerne”, sagde fransklærerne og forlod dem på banegården, mens Torben
forsøgte at få sin skjorte ned i bukserne. Han måtte mase med sine store hænder bag på ryggen under sin
kraftige åbentstående vindjakke. De tog en taxi og var fremme ved forsamlingshuset ved tretiden. De mødte
arrangøren, den lokale brugsuddeler, ved døren. Torben fik honoraret på forskud. To tusind kroner, han
måtte kvittere på en blok. Det var et problem at han ikke havde sit sygesikringsbevis med, men brugsuddeleren accepterede til sidst Torbens ord for, at hans cpr-nummer var korrekt. Det var udelukkende af hensyn til
skattevæsenet, og de to blev ikke uvenner. Tonen var blot lidt anstrengt, men det gik over, da brugsuddeleren
havde betalt.
”Jeg smutter lige om på marken og ringer til mor”, sagde Mille. Hun spadserede af en grusbelagt sti, passerede nogle grantræer og gik så hen over en vintertung eng. Et par heste stod bag en indhegning. De bar sorte
stofdækkener over deres ranke rygge. Hun betragtede deres ånde, der fortættedes i eftermiddagsgråvejret.
Mille tog sin mobiltelefon frem og skrev en tekstbesked. Lidt efter ringede telefonen.
”Hej, det er Mille.”
”Hej Mille, det er Anders, hvordan går det på Fyn?”
”Det går godt, jeg har glædet mig, til vi skulle tale sammen.”
”Også jeg, og jeg ser rigtig meget frem til, du kommer til København i overmorgen, jeg vil gerne have du
overnatter hos mig, du skal adlyde mig som en slavinde!”
”Det vil jeg gerne!”
”Det er vigtigt, at vi lærer hinanden at kende, hvis det går godt, vil du snart kunne flytte ind hos mig.”
”Jeg kender dig allerede”, sagde Mille.
”Ja måske føles det sådan, men vi har kun talt i telefon! Jeg ved godt, vi er kommet tæt på hinanden, og jeg
har jo på en måde rejst med dig på hele din tur, lige fra Auckland!”
”Nej, jeg kender dig virkeligt. Når man kan se det ægte, kan man også mærke mennesker, der er langt væk.”
”Jeg blander mig ikke i din tro, men jeg er uenig!”
”Det er ikke tro, det er virkeligheden, og selvfølgelig kan du mærke det!”
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”Tro kan ikke diskuteres, det respekterer jeg.”
”Vi diskuterer da ikke!”
”Nogen gange gør du mig virkelig vred, men det er nok det, jeg kan lide ved dig.”
”Vreden er vendt mod dig selv.”
”Nej, det er den fandeme ikke! Du tror du er så pokkers begavet. Det er til grin!”
”Jeg har en meget høj IQ!”
”Hvorfor går du så ikk,” stemmen holdt inde, men fortsatte så: ”Jeg er da også sikker på, at du er begavet,
men du skal lære at bruge din gave. Hvis vi flytter sammen, så skal jeg nok træne dig.”
”Når vi flytter sammen”, rettede Mille ham.
Mille nåede kun lige at trykke på afbryderknappen, før det første slag ramte hende. En syngende lussing
på hendes venstre kind efterfulgt af et spark med en træsko lige midt i den hvide skjortebluse. Hun trimlede
omkring i græsset, og hendes tøj farvedes med vådt, grønt klorofyl og smattet, brunt mudder.
”Hvem har den lille dukke så snakket med?”
Torben holdt undersøgende telefonen i hånden.
”Nu tager du dig sammen, får skiftet tøj, du skal have den blomstrede kjole på. Den er i tasken!”
Han talte med rolig stemme, pustede lidt på sin håndflade, der var helt rød.
”Du skal også lige pudre dig lidt!” han pegede på hendes kind.
Med besvær kom Mille op på alle fire.
”Jeg hader dig, jeg vil ikke mere!” hun snøftede, mens ordene stødtes ud.
”Det vil jeg fandeme heller ikke, du er en uforbederlig narrefisse, der holder et harem af chatmænd, gamle
grise, der drømmer om at kneppe den nydelige dukke teenager!” han skubbede hende på skulderen med
spidsen af sin træsko, så Mille endnu engang væltede om i mudderet.
”De ville sgu brække sig, hvis de kendte dig rigtigt! Men for min skyld må de sgu godt kneppe dig, alle sammen, for jeg er færdig med dig!”, han var blevet tiltagende rød i ansigtet.
”Nu gør vi foredraget færdig, og du opfører dig ordentligt, ellers smadrer jeg dig kraftedeme!” Torben holdt
sin træsko helt hen til den liggende Mille. Skoen berørte hendes kind og efterlod mudder.
Næstekærlighed.
Der var slidt, gråt linoleum på gulvet, bordenes plader var ridsede, og stolene skramlede når de blev trukket
hen over det grå underlag. Hesteskoformationen rummede nemt de treogtyve forsamlede. Porcelænskaffekopper, spruttende termokander, sukkerknalder i stålskåle, tebreve i riflede plastbægre. Rygning var forbudt,
og et koldt sus gik gennem lokalet, da de fem rygere til sidst indfandt sig. Brugsuddeleren bød velkommen,
udtrykte sin glæde ved at have Torben og Mille på besøg.
”Hvem har ikke prøvet at hade en kær kun for at opdage, at hadet er vendt mod sig selv?”
Torben skuede ildevarslende ud i forsamlingen. Hans kæmpestore fremtoning forstærkedes af de rå træsko.
Efter en kunstpause i total tavshed lod han skuldrene falde lidt ned og tog tilløb til at fortsætte sin tale. Det
var startskuddet til underholdningen, foredraget om livets mirakler, et kursus for de søgende. Knasen af småkager og dryppelyde fra teposer, der blev vredet i deres garvesyrefarvede snore akkompagnerede Torbens optræden. Fortællingen tog sit udgangspunkt i New York, hvor en psykolog for år tilbage havde talt med Jesus.
”Hans stemme kom til hende, som Guds gjorde det til Moses på bjerget!”
Torben lagde kraft i sin stemme, og småkagernes knasen hold inde. Psykologen havde skrevet en bog, en
manual, til vejledning af disciple.
”Søg mod sandheden og erkend det ægte for det uægte!”
Treogtyve ansigter så måbende på Torben. Mille stod lidt derfra i sin blomstrede kjole. Hendes kinder lyste
op i rouge, hun trykkede sin ene hånd mod sit mellemgulv.
”Mille har fulgt kurset, hun har lært om livets mirakler!”
Mille trådte frem, smilede og begyndte at tale. Hun stod i sin lidenhed på små pigesko. Hendes stemme
var blid, hendes øjne blanke, hendes kropsholdning lige til at tude over. Stilheden prægede rummet, hvert et
blik var rettet imod den bedrøvelige pige, mens hun talte. Hun havde tvivlet på livet, hun havde tvivlet på sig
selv, hun havde frasagt sig sin familie. Hendes moder havde stået som en fortvivlet forældre udenfor hendes
teenagefængsel i håbet om blot et enkelt besøg, blot en enkelt mulighed for at trænge igennem. Torben havde
frelst Mille. Han havde vist hende vejen til manualen, til kurset, til livets mirakler. De var ingen menighed,
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ingen sekt kun en gruppe af mennesker, der udbredte budskabet om Jesus stemme til psykologen på Manhattan. Så smukt var livet blevet, fængslets mure var styrtet om, og kærligheden til hendes moder fyldte nu
Milles sind.
Hendes tale tog femogfyrre minutter. Kaffen blev kold i porcelænet, solen gik ned, og Brugsuddeleren
græd, da Mille tav. Omfavnelse fyldte rummet, der til sidst genlød af klapsalver.
Sammen sang de: Shall we gather at the river. Milles spinkle, men sikre, pigestemme slog tonen an. Torben
buldrede som bassen. Ingen af de øvrige kendte vist teksten, men tonerne nåede helt hen til hestene i folden.
De vrinskede og løb rundt i mørket på det våde mudder.
”Vi samler bidrag ind, 500 kroner vil falde på et tørt sted. Det går ubeskåret til vedligeholdelse af manualen!”
Torben samlede atten femhundredekronsedler ind.
”Jeg kan desværre ikke give”, sagde en ung pige, der lige havde mistet sin mor.
Torben lod hende sidde tilbage uden et ord.
Døren gik op, kulden strømmede ind, og forsamlingen spredtes i mørket.
Ægteskab.
Milles værelse var på første sal. Sengetøjet var det samme, som da hun for mere end et år siden havde taget
IC3 toget mod København for at flyve til Auckland. Der, på den anden side af jorden, ventede Torben, hendes kæreste gennem tre år. Da hun rejste, efterlod hun en stak bøger beregnet til brug i gymnasiets første år.
Bøgerne var nu ikke længere at se i hendes værelse. Mille satte sig på sengen, ovenpå dynen. Hun satte sig i
skrædderstilling og lod fødderne forsvinde op under sin blå kjole. Hun skrev en tekstbesked på sin mobiltelefon. Lidt efter ringede den.
”Hej Mille, det er Anders.”
”Hej Anders.”
”Så er det i morgen, hvornår tager du toget?”
Mille så hen mod vinduet. Udenfor var det allerede blevet mørkt. Der var lidt larm fra underetagen, måske
samtale.
”Du har da reserveret?” spurgte Anders.
”Nej jeg køber billetten i morgen på banegården.”
”Det må du selv om, men jeg er nødt til at vide, hvornår jeg skal hente dig!”
Mille pillede sig i underlæben.
”Hallo, er du der?”
”Kan du ikke køre over til mig på Fyn?” spurgte Mille.
Der var helt stille et øjeblik, men så brød Anders tavsheden.
”Hvad fanden går der af dig, vi havde en helt klar aftale!”
”Ja, men kan du ikke bare komme herover?”
”Mille, jeg stoler ikke på dig!”
”Hvad mener du?”
”Jeg tror, du er fuld af løgn, jeg tror slet ikke du er interesseret i et forhold, jeg tror du vil udnytte mig!”
”Udnytte dig, hvordan?”
”Jeg tror du og din perverse ekskæreste slet ikke er så meget eks, når det kommer til stykket!”
”Jeg er færdig med Torben, vi skal bare gøre vores arbejde færdigt, så er jeg klar til dig!”
”Jeg tror, du vil bruge mig som pensionat. Du vil invitere dine mirakelvenner hjem til mig, så de kan bo
gratis i København!”
”Det er sgu da en syg tanke!”
”Ja, det har du ret i, men jeg stoler altså ikke på dig!”
Mille trykkede på afbryderen. Hun sad med telefonen i hænderne, der var tårer i hendes øjne. En sms tikkede ind, hun svarede den, og så ringede telefonen igen.
”Mille, vi må gøre det her på den rigtige måde!”
”Hvad er den rigtige måde?”
”Sige farvel!”
”Farvel?”
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Jeg er vild med dig, men jeg stoler ikke på dig, det må slutte her”
”Gør du det forbi?”
”Ja!”
Mille rejste sig fra sengen, hendes ben rystede, hendes ansigt blussede, og hendes stemme var lav og skurrende da hun sagde:
”Det gør du fandeme ikke, så er du nummer to, der har droppet mig i dag!”
”Nummer to?”
”Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre!”, Milles stemme var pludselig grådkvalt.
”Det ved jeg heller ikke, men det slutter her. Farvel!” telefonen blev tavs. Anders havde afbrudt.
Mille kastede telefonen fra sig, bunddækslet sprang op, og batteriet røg ud. Så kastede hun sig på dynen og
begravede ansigtet i det bløde stof. Hun lå sådan længe, snakken fra underetagen døde hen. Trappen knirkede, så tog nogen i døren.
”Mille, luk op, det er mig”, Torbens stemme lød udenfor.
Mille rejste sig fra sengen, samlede sin telefon op og lagde de forskellige stykker i sin skrivebordsskuffe, så
låste hun døren op.
Torben trådte ind, lukkede og låste efter sig.
”Din mor hader mig stadig, jeg skal være ude i morgen!”
Mille så på ham med røde øjne. Han lod sin pegefinger løbe hen over det blå mærke på hendes kind. Så
greb han hende i nakken og pressede hende tilbage på sengen. Der lød raslen fra spændet på hans livrem.
Han masede med sig selv, men slapheden gjorde det vanskeligt for ham. Milles øjne lyste pludselig på en sær
måde. Smask! Den første lussing ramte hende! Smask, smask, i hurtig rytme farvedes hendes kinder højrøde.
Slaphed afløstes af fylde, og de trimlede om på dynen.
Lidt efter sad Mille helt nøgen på sengen.
”Min kjole er gået i stykker.”
”Vi køber en ny”, sagde Torben.
”Vil du gifte dig med mig?” spurgte Mille.
Torben rejste sig pludselig op, Mille faldt næsten ud af den lille seng ved hans stillingsændring. Hun genvandt balancen og lod sin hånd løber over hans hvide, svedige brystkasse.
”Selvfølgelig vil jeg det, skønne unge!”, Torben smilede, og de to faldt sammen i omfavnelse.
”Er du en holden mand, Torben Christensen?” spurgte Mille leende.
Torben rakte hånden ud, tog sin skjorte op fra gulvet og fiskede noget ud af skjortelommen. Så smed han
en håndfuld sedler ud i værelset.
”Jeg har så mange penge, at jeg kan spilde af dem”, udbrød han i en Klodshans parodi.
”Jeg troede, de skulle vedligeholde manualen”, grinede Mille.
”Ja, verden vil bedrages”, var Torbens svar.
Tilgivelse.
Kvinden sad tilbagelænet i den slidte læderstol, der stod ved siden af sengen. Hun læste i et dameblad, og
hver gang hun vendte en glitrende side, gjorde hun en pause. Hendes blik gled op, og hun betragtede den
sovende pige, der lå fuldt påklædt oven på dynen. Et blidt udtryk løb over kvindens ansigt, som oplystes af en
gavmild majsol. Grønt forår vældede ind gennem det åbentstående vindue, spurves lystige aktivitet hørtes fra
træerne i haven. På den gule murstensbygning sad et skilt: ”Psykiatrisk afsnit”. Kvinden rejste sig, lagde bladet
fra sig og gik hen til døren, som hun lydløst forsvandt igennem. Lidt efter vendte hun tilbage, hun medbragte
rød saft i en kande og to bananer med brune pletter på den gule skræl. Hun satte tingene af på et lille bord,
der stod ved vinduet.
”Mille, det er tid til at vågne”, sagde kvinden, mens hun nussede den sovende piges arm.
Pigen strakte sig og slog øjnene op.
”Du er allerede kommet, mor!”
Pigen gned sine øjne. Kvinden bøjede sig ned og kyssede hende på kinden.
”Det er skønt at være hjemme i Danmark igen, det er skønt at have dig og far omkring sig.”
”Vi er glade for at have dig her”, kvinden nussede igen pigens arm. En skygge gled over hendes ansigt, men
snart var hun igen lutter mildhed. Hun hentede sin taske og fremtog nogle papirer.
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”Skilsmissen er officiel”, sagde hun og rakte pigen papirerne.
”Det er dejligt, det endelig er overstået. Det var hårdt i Auckland.”
Pigen rejste sig og svingede benene ud over sengekanten. Der var plads ved hendes side på madrassen, og
hendes moder indtog den. Mor og datter sad længe stille, arm i arm.
”Du skal til fællesmøde klokken femten, og så kan vi tage af sted. Far er inde i Hillerød. Han henter os
senere”, kvinden kyssede igen sin datter på kinden.
”Mor, er du nogen gange vred på mig?”
”Hvorfor skulle jeg være det?”
”Fordi jeg ikke er som andre piger?”
”Nej, aldrig min skat, og det er far heller ikke”, kvinden krammede sin datter inderligt. De græd begge to.
Spurvene fortsatte deres virke i lindetræerne.

Find debutromanen Blåt chok:
http://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?keyword=bl%E5t+chok&x=0&y=0
Følg forfatteren på:
http://joergenolsen.com
http://www.facebook.com/jorgen.olsen.12
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Fucked up bitch

Første del
Mord og seksuel tortur optog hans tanker, da telefonen ringede. Nyhedsudsendelsen opsummerede få grusomme detaljer. Resten, og der var mere, måtte holdes hemmeligt af hensyn til efterforskningen. Telefonen
var svær at finde, den lå under nogle ugegamle magasiner på reolen. Han svarede: ”Jens Hansen”. En svag
summen dokumenterede forbindelse, uden tale dog blev transmitteret. Så blev linjen tavs, og han så forvirret på telefonen. Der var to ubesvarede sms-beskeder. Ledningen til opladeren drillede, men den kom med
besvær ud. Hans gummihandsker gjorde ikke manøvren lettere. Han havde været midt i rengøringen. TVnyhedsudsendelse og rengøring. Det var altid en fornøjelse for ham at gøre rent. Pinlig rent, meget grundigt
rent. Han nød simpelthen rengøringen, og så var den en slags sikkerhed for ham. Meget ubehageligt kunne
komme af for dårlig rengøring. Han fik endelig kaldt tekstbeskederne frem.
”Er du Jens Hansen?” stod der i den første besked.
”Svar ærligt, er du Jens Hansen?” stod der i den anden besked, som var kommet klokken 1833, to minutter
efter den første.
Han lagde telefonen fra sig på bordet. Mørket krøb i stuen, og de ægte tæpper bølgede i mørke nuancer fra
møbel til møbel. Han flyttede vægten fra fod til fod. Skoene klemte, men det var ikke værre, end han kunne
holde det ud. At tænde lys forekom ikke som en option. Han så igen på telefonen, der med det nu slukkede
display ikke kunne bekræfte indholdet af de mærkelige beskeder, ej heller forbindelsen med en person, der
ikke ville tale. Han rystede lidt irriteret på hovedet, tændte mod sin vilje en lille lampe over mahognibordet,
tog så igen telefonen.
”Svar ærligt, er du Jens Hansen?” læste han endnu engang.
”Hvem spørger?” han havde endelig besluttet sig for at svare.
Billedhuggerkunst er en særegen kunstart. Man skal kunne se gennem materialet og forstå det i tre dimensioner. Ud af blokken opstår figuren. Den tredje dimension er en ægte dimension. Ikke et synsbedrag som
i maleriet. Det stiller store krav til skulptøren, til billedhuggeren. For meget materie fjernet for tidligt ender
med at forkrøble hele værket. Han var sig selv dette pinlig bevidst. Hvor ofte havde han ikke taget for meget
af og var endt med et grimt resultat? Vanskabninger efterladt på kunstens alter! Han smilede i mørket, kløede
sig lidt på hagen, opdagede så at han havde rørt sig selv med gummihandsken. Ærgerlig gik han i køkkenet,
hvor resterne efter måltidet var puttet i affaldsposer. Han havde spist med engangsservice. Måske han en dag
igen ville prøve at spise af porcelæn. Han forestillede sig den selv sammen stue oplyst ved lys fra hver eneste
af rummets lamper, der sendte et blussende skær ud i haven og videre ud på villavejen. Et levende signal om,
at her boede et menneske, der ikke behøvede at gemme sig. Her midt i lysekronens glorie ville han sidde med
det fineste porcelæn, drikke Riesling af Rhinglas, drikke mørk Bordeaux af høje, hundrede år gamle krystalglas, som han ville tage fra palisanderskabet med harlekin ruderne. Han krængede handskerne af og smed
dem i affaldsposen. Mens han iførte sig nye engangshandsker, morede han sig over sin egen nostalgi. Han
kunne tænde lyset, hvis han ville, spise af porcelæn, hvis han ville, men det ville han ikke. Lige nu havde han
kun en tanke. Kunsten. Han ville rydde op efter måltidet og derpå gøre kunstværket færdigt. Han havde ikke
taget for meget af, det vidste han. Han var en virtuos nu, det havde de mange års træning gjort, de mange
vanskabte skulpturer var fortid. Han vidste nu, hvordan materialet skulle holdes levende lige til det sidste
stykke blev fjernet med mejslen og for evigt frøs værket i dets smukke detaljer. Han havde afleveret mange
kunstværker nu, og han kendte sit publikum. Værket blev altid vel modtaget.
”Jeg hedder Maiken og leder efter en bekendt.”
Han smilede lettet da han læste den nye besked. Et øjeblik havde han været nervøs for at noget ubehageligt
var under opsejling.
”Jeg er en gammel mand på 47 år, så det er nok ikke mig, du leder efter”, han gik endda så langt som til, at
sætte en smiley ind i slutningen af beskeden. Han havde nu med sikkerhed placeret personen i den anden
ende af telefonen. En kvinde sidst i tyverne. Kun den aldersgruppe kunne finde på at mase ind i en fremmed
mands hjem via telefon og tekstbeskeder. De var født med mobiltelefonen og havde aldrig kendt til, at en
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telefon var af sort bakelit, havde ledning og ikke brugtes unødigt. En sort telefon, som højtideligt blev taget, og hvor man forventede behørig præsentation fra den indtrængende i den anden ende. Ingen anonyme
tekstbeskeder med mærkelige tegnkombinationer. En telefon var til korte koncise, mundtlige meddelelser. En
telefon blev taget, hvis den ringede, og når den blev taget, så vidste man, hvor svareren befandt sig, nemlig i
sit hjem.
”Er du sikker på, at du ikke er Jens Hansen, 34 år? Svar ærligt!”
Det var dråben! Han lagde telefonen fra sig på mahognibordet. Han lagde den med ekstra kraft, og hans
ansigt formørkedes. Maiken var alligevel noget ubehageligt! Hun var i hvert tilfælde noget uforudset. Han
besluttede sig for at glemme hende, helt og fuldstændigt.
Reolen var fyldt med musik. CDer i lange rækker, klassisk musik samt en hel pæn samling af jazzplader. Det
virkede beroligende at lade fingrene løbe hen over de mange plast og papirrykke. Albums blev trukket frem,
Mozart bragte lysten til Liszt. Lidt efter fik Bird ham til at søge i retning af den blinde Ray Charles. Så pludselig kom lysten til klassisk tilbage, og han fandt sig selv stående med Wagner i hånden. Valkyriernes ridt, et
godt valg. Anlægget var allerede flyttet i kælderen. Musik stimulerede i den grad hans skabertrang. Musikkens løb i tonearter og volumen fangende hans sind og fjernede materialets skingre lyde. Musikken skabte en
beskyttende mur. En hel ren tavle, som han kunne arbejde uforstyrret på.
Telefonen gav igen lyd fra sig. Irritationen drev ham i en ny retning. Måske denne kvinde havde noget at
byde på? Måske det var forsynet, der havde ægget hende til disse tåbelige og anmassende beskeder? Han tog
igen telefonen.
”Alle mænd synes, jeg er fed og grim, ingen vil have mig, jeg kan lige så godt begå selvmord!”
Et øjenbryn løftedes, men ellers var han låst i målløshed. Nej, det var for åndssvagt, den her kvinde behøvede
hjælp, det var tydeligt. Det var nærmest hans pligt at hjælpe hende.
”Så galt behøver det da ikke gå. Ok, vi kan ses”, han tøvede et øjeblik, men trykkede så på send knappen.
Egentlig havde han længe overvejet at bringe en person mere ind i sit kunstværk. Et par, en mand og en
kvinde. Mange billedhuggere havde arbejdet med det tema, men ikke han. Hidtil havde han foretrukket motiver med kun en model, men måske Maiken forsøgsvis ville stå lidt for ham? Det virkede allerede spændende
på ham. Hvor længe var det ikke også siden, han havde dyrket sex med en kvinde? Når han tilbød sin hjælp,
kunne han ikke lade være at tænke længere frem. Hvordan mon Maiken så ud? Var hun virkelig fed? For hans
gryende ønsker om hendes modelarbejde, betød det ikke noget. Muligheden var opstået som et tilfælde, og
han havde hverken en tynd eller en tyk kvinde i tankerne. Han ville bare gerne fremstille et par. Måske han
alligevel foretrak en tynd? Det var ikke vigtigt. Fordelen ved materialet var, at han med sin dygtighed ikke
behøvede at holde sig strengt til modellen. Han kunne så at sige improvisere over et tema. En slags billedhuggernes Bird, billedhuggernes Charlie Parker. Tanken om Jazzmusikeren bekom ham pludselig vel, men han
beholdt alligevel Wagner i musikvalget. Hvis Maiken kom, fik han brug for dominerende musik. Hun var
garanteret den højrøstede type. Mon hun overhovedet interesserede sig for kunst? Ja, det var han sikker på, at
hun gjorde. Kvinder er ofte meget interesserede i den skabende kunst og i dens kunstnere. Bohemen har en
sær tiltrækning på kvindekønnet. Der var en periode i hans liv, hvor bohemestilen havde skaffet ham mange
kontakter til kvinder. De fleste havde han modelleret, nøgne. Han kunne huske hver eneste krops forløb,
kurverne og så den fysiske intimitet. Han havde oftest elsket med dem, og de havde skreget i orgasme. Jo han
vidste godt at håndtere en kvinde, men de senere år havde han holdt lidt igen. Arbejdet mere med sin teknik.
Netop de små detaljer i hans kunst havde gjort kønnet mindre vigtigt, og der havde det altså formet sig sådan,
at han mest havde modelleret mænd.
”Tak, hvor bor du?” Maiken virkede mere fattet.
”Det kan du slå op på nettet.”
Nej, materialet var ikke nemt. Det havde krævet meget øvelse at holde livet fast i materialet. Alle materialer.
Ler, gips, træ. Alle skal de behandles på en særlig måde for at holde det levende under billedhuggerens formning af værket. Han var en moderne kunstner og beskæftigede sig med organiske polymerer, men problematikken var det samme. Selvfølgelig var der mange tekniske detaljer, der krævede kendskab til organisk kemi,
ja sågar biokemi og molekylærbiologi. Med den rette metode var det lykkedes for ham at holde vitaliteten i
materialet helt ekstremt længe, og det var uhørt vigtigt for det endelige resultat.
”Hej Jens, ok jeg har adressen. Kan jeg komme nu?”
”Ja!”
”Jeg er der om en halv time, jeg glæder mig til at se dig.”
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Han svarede ikke. I stedet slog det ham, hvor hurtigt hun tilsyneladende var kommet sig over sine selvmordstanker. Mon hun slet ikke behøvede hjælp mere? Kvinder er ustabile. Hans konkluderede, at hans hjælp nok
stadig var påkrævet.

Anden del
Han bemærkede ikke længere, om Wagners Valkyrier lige var begyndt deres ridt, om de var midt i det, eller
om det lakkede mod enden. Musikkens bærebølge modulerede hans skabertrang. Møjsommeligt arbejdede
han med materialet. Lejlighedsvis skævede han til sin levende model. Det var, alt taget i betragtning, heldigt at de havde lært hinanden at kende. Tænk at det blot var et par dage siden. Hun havde haft svært ved at
vænne sig til modelrollen, men det problem eksisterede ikke længere. Han var sikker på, at også hun kunne
skimte konturerne i hans ide: Parret i haven, kvinden og manden i opposition. Musikken spillede så højt, at
de ikke kunne tale sammen, men han kunne ikke arbejde på anden måde. I begyndelsen havde hun råbt til
ham, men det duede ikke. Det ødelagde hans koncentration.
Han følte et sting af træthed, men tog sig så sammen igen. Der manglede ikke meget nu. Snart kunne de
elske og derefter begge få hvile. Han gennemgik igen slangerne, poserne med deres væsker og til sidst computerskærmen med de mange tekniske detaljer. Sådan var det at være en moderne kunstner. Temperatur, tryk
og bioelektriske signaler var altafgørende for resultatet. Biopolymerer kunne nemt forstene og krakelerer,
hvis man ikke tilså dem ordentligt. Alt var dog fint. Han trak noget væske op og injicerede det i en pose. Så
udpakkede han en steril skalpel. Han satte sig på den lille drejestol, justerede sædet så højden passede. Forsigtigt skar han i materialet, og derefter indførte han en polyethylensonde. Pumpen betjentes med hans fod.
Han trykkede på fodpedalen, og Wagner iblandedes lyden af en pumpende maskine. Som den dumpe lyd af
en motor dybt i maven på et skib. Så begyndte han arbejdet. Hans model råbte noget, hun var vist generet
af larmen. Han vinkede beroligende med hånden. Hun så derpå ud til at slappe mere af, og han genoptog
fjernelsen af biomasse. Situationen fangede ham på en helt vidunderlig måde. Kunstnerens alfa-tilstand. Hallucinationer båret af de mange døgns vågenhed. Hypersensibiliteten, der paradoksalt var dulmet af Valkyriernes konstante ridt. Skønhed afhænger af betragteren, men lige her dybt i huset med det kunstige lys, lyden
af Wagner og pumpen førtes han til en vidunderlig følelse af skønhed i værket. Flæsk og stål, rød beton, gul
saft, opsvulmede biologiske rør i deres eget indelukke. Han holdt inde et øjeblik, lagde hovedet på skrå og
lukkede øjnene. Forvredet skøn smerte. Sceneriet var så intenst at det sås selv gennem de lukkede øjenlåg.
Pumpelyden og duften af biologi bar sanserne igennem hudens molekyler og tegnede det smukkeste billede
af parret. Et billede løftet fra virkelighedens verden, et billede som han kunne projicere hvor som helst. I en
sommerskøn park, i en vinterrå have. Et enkelt imaginært klik i sindet bragte illusionen. Det var præcis det,
han ønskede, betragteren skulle opleve. Et gennemtrængende chok, der ophævede al normalitet, og tillod
beskueren dannelsen af sin egen intense sanseoplevelse. Han åbnede øjnene, trak sonden ud og lukkede
revnen i materialet med superlim. Så smilede han til sin model. Straks var de ved vejs ende.

Tredje del.
Det regnede vanvittigt kraftigt, da kommissæren trådte ud af sin bil. Lyset stod ud gennem alle Patriciervillaens sprækker og oplyste syndfloden af dråber, der væltede ned og rikochettere fra de grå fortovsfliser. Ved
indgangen til huset hilste han på betjenten, der stod under halvtaget. Betjenten pegede ind ad den åbne dør i
retning af trappen. Retsmedicineren var allerede i kælderen. Kommissæren børstede det værste regn af, smed
sin overfrakke og tog en pose med en helkropsdragt i papir fra en bunke på gulvet. Lidt efter lignede han en
rummand, idet han i sin hvide dragt gik ned ad trappen.
”Godaften Helge, hvad har vi her?” spurgte kommissæren. Han trådte ind i en stor gildesal med hvide
vægge.
”Værsgo se selv efter, Gert”, sagde retsmedicineren til sin ven og kollega.
Kommissæren trådte forsigtigt helt ind i rummet, men vaklede så lidt.
”Ja, det er sgu for ulækkert”, sagde Helge medfølende.
”Det er ham igen? Kropsskulptøren?”
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Helge bekræftede med et nik. Gert havde fundet sin professionelle attitude frem og bevægede sig nu langsomt
længere ind i rummet.
”De er sat op overfor hinanden”, sagde han konstaterende.
”Ja, og det er nyt med kvinden”, Helge bøjede sig ned og skrabede forsigtigt med en skalpel.
”Er de døde samtidigt?”
”Nej. Manden, som bor her, døde før kvinden. Han har arbejdet med ham i to ugers tid.”
”Har han dissekeret huden af ham?” spurgte Gert.
”Ja”, mumlede Helge, der stadig var bøjet over det ene lig
”Var han allerede død?”
”Næ, det var han såmænd ikke. Han har dissekeret ham levende, holdt ham lettere smertestillet med perifert virkende analgetika.”
”Hvad snakker du om?”
”Kodimagnyl.”
”Det må sgu da have gjort ondt?”
”Ja, allerhelvedes ondt, men han er død under amputationen. Sikkert tilsigtet.”
”Hvordan har han kunnet holde skrigeriet ud?”, Gert gjorde en grimasse.
”Musik, Valkyriernes ridt”, Helge pegede på to kæmpe højtalere placeret på hver side af et stereoanlæg.
”Det samme nummer igen og igen, det var det, som til sidst fik naboerne til at klage til ordensmagten!”
”Hvor er resten?” Gert så sig undrende om.
”Hvis det er indvoldene du tænker på, så er de støbt ind i plastkassen derhenne. Fyldt med inert argon at
dømme fra stålflasken ved siden af.”
”Argon?”
”Ja, så sker ingen forrådnelse.”
”Han har næsten lavet en robot af ham”, Gert fortsatte sin personlige opremsning af fakta.
”Det er sgu en slags kastanjemand! Kød holdt sammen med højglansstål. Ved vi noget om stålets oprindelse?”
”Det er et godt sted at begynde. Han brugte det også ved to af de tidligere ofre, men indtil nu har jeg ikke
fundet leverandøren”, Helge havde nu rejst sig.
”Hvad brugte han det apparat til?” Gert pegede på en kasse med en computerskærm og et vred af ledninger
hængende ud fra bagsiden.
”Elektrokardiogram, EKG, han har fulgt hjerterytmen. Doseret torturen, så den ikke tog livet af offeret,
sympatisk ikke?” Helge lød sarkastisk.
”Hvad så med kvinden?” Gert vendte nu sin opmærksomhed mod kvindeliget.
”Han har placeret hende i doggystyle med udsigt til kastanjemanden, det er sgu nydeligt”, Helge kluklo
pludselig.
”Du har ret, det er til at dø af grin over”, sagde Gert med en sur stemme.
”Ok, men jeg har været hernede længere end dig. Jeg må af med det indestængte.” Helge smilede ikke længere.
”Han har haft samleje med hende, det er jeg sikker på. Det er anderledes end tidligere. Han har aldrig haft
sex med nogen af sine mandlige modeller.”
”Er der DNA?” Gert lød ikke optimistisk.
”Han har tømt sig i hende og dernæst fyldt hende med koncentreret saltsyre, se koagulationerne”, Helge
pegede på sammenkrympet hud omkring skede og endetarmsåbning på den unge kvinde”
”Det samme mønster går igen ved hendes mund, som han har brugt til oralsex.”
Gert vendte sin opmærksomhed mod kvindens ansigt, holdt sig så pludselig for munden og løb ud af rummet. Ti minutter efter var han tilbage iført en ny og rent helkropsdragt.
”Hvorfor syre?” ville Gert vide.
”Depurinering! Syren ødelægger DNAet ved kemisk at skære baserne af. Man kan ikke længere aflæse den
genetiske kode. Han har med andre ord ødelagt sit DNA-fingeraftryk.”
”Ok, stop bare foredraget. Han er helvedes smart, det ved vi allerede. Hvad er der i den mærkelige,
gennemsigtige glasbeholder, som er forbundet til pumpen derhenne?”
”Fedt.”
”Fedt?” Gert så spørgende ud.
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”Han har fedtsuget kvinden, hun har fået stramt og lækkert maveskind, det er faktisk pænt udført!”
”Fedtsuget, er manden kirurg?”
”Det var vi overvejet før, ved du, men der er noget der ikke stemmer. Han virker mere som en person, der
har tillært sig visse færdigheder for at opnå en bestemt effekt. Han træder ved siden af. En kirurg ville ikke
bruge superlim til at lukke efter sig.”
”Jeg behøver ikke engang at spørge, men jeg gør det alligevel. Var hun ved bevidsthed under fedtsugningen?”
”Ja, men lettere smertedækket som kastanjemanden og desuden sløvet med diazepam.”
”Men hun har kunnet mærket det?”
”Ja, det har gjort ondt, men hun har til dels været ligeglad”, forklarede Helge.
”Hvorfor har han i det hele taget fedtsuget hende?”
”Forklaringen finder du nok i værkets titel”, Helge pegede på et papskilt sat op mellem de to kroppe.
”Hjælp til selvhjælp”, læste Gert højt.
”Check lige mobiltelefonen derovre. Det er kastanjemandens, Jens Hansens, mobil”, Helge pegede på en
Nokia mobiltelefon, som lå på et bord. Gert tog den op, trykkede på midterknappen, så der kom lys i apparatet. Gert begyndte at læse sms’erne.
”Ingen mænd ville have hende, hun syntes, hun var for tyk, og hun ville begå selvmord!”
Ja, er han ikke rar, kropsskulptøren! Han har hjulpet hende på alle tre punkter!”
”Kendte hun Jens Hansen?”
”Næ, det er der intet der tyder på. Der findes en Jens Hansen på 34 år, og han bor et par kilometer herfra.
Men denne Jens kendte hun ikke.”
”Forkert nummer?” spurgte Gert.
”Ja og hvis hun ikke havde været så satans Fucked Up, så havde hun sikkert levet lykkeligt i dag”, Helge så
surt ud over rummet.
”Du har ret, hun var sgu en Fucked Up Bitch”, svarede Gert, mens han igen trykkede sig igennem sms korrespondancen
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Samtaler

Bleggul og ridset. Et hul med hvidt dryssende puds. Lugt. Støv og vaskemiddel. En opvredet klud over brun
linoleum. Jeg så det for mig, og så var jeg fremme. Lyset brændte stadig, og der lød støj langt nede i opgangen. Nogen gik på trappen. Så åbnede døren sig endelig.
”Goddag min ven”, sagde han.
Jeg gik bare ind. Sidst fik vi ligesom sat tingene på plads. Den ene er ikke finere end den anden. Vi er afhængige af hverandre, og derfor behøver vi ikke hilse. Gråt hageskæg og glemte hår ved adamsæblet. I søvne
kan jeg se alle hans rynker.
Vi satte os, stadig uden ord. Tavsheden genskabte noget. Balance eller måske intimiteten fra sidst. Mørket
faldt på. Jeg kunne skimte briksen i rummet ved siden af. Der var nye mærker på væggen. De var tydeligere,
mere fremstående, end de andre plamager. Hvad fanden lavede han derinde?
”En døde i går”, sagde jeg, mens jeg tænkte på nyhedsudsendelsen.
”Døden er uundgåelig”, sagde han.
”Vand?”
”Måske senere”, sagde jeg.
Små kalkflager fløde rundt i hans glaskande. Jeg havde ikke lyst til vand.
”Du fik en opgave sidst.”
En opgave! Sådan var vores forhold. Han gav mig opgaver. Opgaver! Mine opgaver fra ham, hos ham. I
opgangen med gule vægge, med svajende linoleumstrin og med huller i væggen. Og så de satans plamager i
værelset ved siden af.
”Var hun sød?” hans spørgsmål hang. Solen gik ned, og trafikstøjen holdt op.
”Ja”, svarede jeg ham endelig.
Et telefonnummer på et firkantet stykke papir. Et sirligt klippet papirstykke fra en kvadreret blok. Et sirligt
klippet papir med en sirlig blyantsskrift, lige til at spise. Jeg tyggede det så godt, jeg kunne, og så sank jeg det.
Kiggede i flere dage på min afføring. Kom papiret ud igen? Mennesket kan ikke fordøje cellulose, men jeg
kunne åbenbart godt fordøje et stykke ternet papir på to kvadratcentimeter. Jeg så det i hvert fald aldrig igen.
Men jeg så hende. Hende, som svarede telefonen, da jeg ringende nummeret op på den stjålne mobiltelefon.
”Og telefonen?” ville han vide.
”Til affald. Som aftalt.”
”Godt.”
På perronen så hun så lille ud. Klein på en dejlig måde. Hælene løftede hende, og så de tynde fregnede ben.
Hvide. Blege og hvide.
Klik, klak. Et tog til Helsingør. Elektriske motorer, en rytmesektion til stilethælssolisten. Klik, klak og fregnede hvide ben og en kjole og en DSB kiosk, som jeg stod bagved.
”Hej”, sagde jeg.
En hånd mod munden, en forskrækket pige og et blik af håb.
”Hun er før blevet snydt?” spurgte han.
En bil kørte pludselig på gaden. Han skænkede op, og jeg kunne bekræfte.
”Ja, snydt så vandet drev.”
Hånd i hånd. Det virkede ikke søgt, eller klodset. Det skete bare. En hånd, min hånd, og så hendes. Rulletrapperne bragte os til gaden. Lidt sved på hendes næsetip, en lille rund kugle, en glitrende brillant. En
knytnæve på hendes kindben.
”Det var din tanke?” Han greb blokken for at notere.
”Tanke og tanke. En fantasi. Frygtens duft pirrer mig.”
”Typen der kæmper imod?”
”Ikke hende, nej sådan er hun ikke”, svarede jeg.
Sort rum. Unævnelige drømme. Et langtrukkent skrig. En blodig krop. Vi nåede lyskurven og hun så på
mig.
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”Hvor skal vi hen”, spurgte hun.
Ja, hvor skulle vi egentlig hen?
”Vi har en opgave at udføre”, svarede jeg.
Desorientering, en grøn mand, overgang og latter.
”Bare rolig, jeg laver sjov”, sagde jeg smilende.
”Smart sagt”, han noterede i sin bog.
Cafeen lå ved søen. Hun fik et tæppe om sine ben. Forventning og ængstelse. En kvinde på knæ, og en
mand, der er gift. Øjne i kamp med tvivlen. Øjne, der så på mig.
”Jeg er single”, sagde jeg med fast stemme.
Hun så ned i bordet, blussende rød.
”Fraskilt”, kom det så fra mig.
Hun nikkede og tav. Tjeneren var en ung pige. Tennissko og stramme jeans. Kaffe. Jeg bestilte sort kaffe og
en vand. Tæppet gled lidt op, hendes lår lyste under kjolens kant. Hvide lår. Blå i kulde, røde i varme, men
altid hvide. Hvid er alle farver, hvid er renhed, uspolerethed. Ja hvid er parathed, parathed til nedgørelsen,
der tegnes i tekst på papir. En trykkemaskine, en valse, en avis. Læs her. Se mig, jeg er en hvid luder. Jeg gør
alt, hvad han siger, for jeg elsker ham.
”Jeg tror, jeg er forelsket i dig”, hviskede hun.
Tavshed, duer, en svane og et smil. Fødder på stien, tiden, der gik, og et par, der rejste sig.
”Cafeen var nødvendig?”
Jeg havde næsten glemt ham. Altid spørgsmål. Altid stillingtagen. Hvad nu hvis jeg bare havde lyst til at
slappe af.
”Du var vel ikke ved at blive forelsket?”
Jeg rejste mig.
”Jeg skal tisse.”
Toilettet var med cisterne højt på væggen. Et håndtag i en kæde og en sløv lyd. Så kom vandet, der cirklede
i en malmstrøm. Rustfarvet kalk og en sørgerand. Langsomt glider livet. Indtryk nedfældes. Afsatte mærker
på ellers glat porcelæn. Langsomt driver det gennem rør, i mørke og i lys. Et hav, et ocean og så slut og færdigt. Sæben var fedtet, håndklædet vådt, spejlet flækket. En kort gåtur, en lukket dør og så var jeg klar igen.
”Nej, jeg elskede hende ikke, men jeg kunne godt lide hende.”
”Aha, sagde han”, og så noterede han igen i bogen.
”Hvad kommer plamagerne af?”
Hans øje kiggede op over notesbogens sider.
”Plamager?”
Jeg pegede med en finger mod det mørke værelse gennem den franske åbning. Skyggen af min finger sås på
væggen.
”Du er nervøs”, konkluderede han med et nik, der gik i retning af fingeren.
Ved søbredden var det blevet koldere. Vi spadserede hånd i hånd. Solen stod lavere, skyggerne var længere.
Parken ventede forude.
”Skal vi derind?”
En trappe ned. Et jerngelænder og en lille sti. Syren og Lind. Høj og lav. Kulørt og monokrom. Vi vandrede
ad asfaltbelægningen til den lille lysning. En legeplads med en bedstemor, der var på vej hjem. Goddag, man
hilser med et nik.
”Manden er ond”, sagde det lille barnebarn.
Kan ondskab ses så nemt? Og havde barnet virkelig ret?
”Min mand er ikke ond”, hviskede min pige og lagde sit ansigt mod min arm.
Jeg læste engang om strangulering. Aflukning af luftvejen ved ydre pres eller omsnøring. Iltmanglen. Diffus
malfunktion, der breder sig opad og forplanter sig i systemet. Celler, væv, organer, menneske, person. Kommunikation bremses, og verden går i gråt. Et gråt paprør med et sodet glas for enden. Simplificeringen efterlader nuancering. Begær i det grå. Hvæsende begær i orgasmens tunnelsyn.
”Var det undskyldningen?”
Hvad var det for ham? Hvorfor interesserede han sig overhovedet for det? Han, der selv havde ægget mig.
Sat mig på opgaven. Pludselig uforklarlig erektion. Tændte jeg på ham? Det tynde gespenst. Skal vi slukke
lyset og kneppe i værelset ved siden af? Skal jeg tømme lavementet ud over din væg, så du bagefter kan
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kneppe mig fuld? Er det, hvad plamagerne er? Lortevand! Hvad er mere irriterende end tanker på afveje? En
fastlåsning, et sort hul, et energetisk dødvande. Hun tændte på det. Vores chats viste det, de gemte e-mails,
de gemte chatfiler. For alle tilfældes skyld. Uagtsomt manddrab, et ulykkeligt tilfælde. Tab af spændstighed.
Tonustab med elskerens hænder om halsen. Tonustab, et gisp og et hjerte i stå.
”Du må godt”, hviskede hun.
Mellem blade, mellem lår. En hånd og sved mellem læber. Et greb, en hals. Kvindens hvide hals og et blegt
ansigt i den kolde jord. Sæd og tunnelsyn og et standset hjerte.
”Du kom i hende?”
Et standset hjerte, som befalet. Et trofæ og et bevis. En slap krop og en skillevej. Et øjeblik til eftertanke.
Vinden pustede, linden dryppede, og syrenen tabte en krone. Så rendt tiden ud, og næven ramte brystets ben,
der knagede, men holdt. Et slag, et pust og et kys.
”Hun var så smuk.”
”Er I så kærester nu?” han hold blyanten parat over notesblokken.
Udenlandske stemmer lød på gaden, en bil dyttede, og jeg rettede mig lidt op i stolen.
”Ja”, svarede jeg.
Blyanten løb over papiret, adamsæblet hoppede, og hans fingre pillede ved et stift gråt hår. Det slog mig,
hvor kold han var. Udtryksløs og umulig at læse, så jeg ventede bare i tavshed. Alt var også sagt, og konklusionen uundgåelig. Det var sidste møde, vi var ved vejs ende.
”Jeg tror, du kommer igen, sagde han endelig.”
”Aldrig”, svarede jeg.
Han rejste sig, og jeg fulgte. Hænder blev rakt frem, døren åbnet og den gule væg tog imod. Så gik jeg ned
ad trappen og ud på gaden. Jeg var lykkelig. Lykkelig med en snert
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