Å nymfe, be for all min synd!
Siden vi har god tid til Frans kommer, kan jeg begynne å fortelle min historie.
Min fortelling er ganske så triviell.
Ingenting har han klart siden tragedien slettet ut hans verden.
Jeg har aldri gitt meg over til en kvinne med alle mine følelser.
Så jeg gikk hjem til min lille hybel klokken elleve om kvelden.
Driftene fikk sitt utløp uten hjertebank og svette håndflater.
Han parkerte ved avkjørselen, så sin egen skygge ligge i snøen mens han sto røykende under
lyktestolpen.
Og med det gikk mitt enkle sexrituale i oppløsning;
Jeg følte etter hvert at jeg var hennes elsker.
Jeg var bare en kunde, og de to første årene var jeg hennes kunde, ikke noe mer.
jeg snakket også mye om min ensomhet.
Jeg mistet også min sosiale vennlighet overfor mine kolleger og venner, nåja, venner er
vel drøyt sagt.
Noen dager etter påske ringte det på døren min, og der sto hun, min elev.
Vi hadde vidt forskjellig smak, men vi hygget oss i hverandres selskap.
Nå kunne jeg bli hennes kunde igjen, forelskelsen min hadde vært en vrangforestilling.
Med smil om munnen og med vennlig blikk sa hun at det var godt å se meg igjen, at hun
hadde savnet sin beste kunde.
Selv nå i sin viljeløse tilstand, ønsker han å dø for henne.
Dø hennes død.
Men jeg slipper ikke unna meg selv, min handling, mine tanker.
jeg måtte få utløp for min besatte frustrasjon.
Naturlovene er sterke, min venn.
Og i 1933 kunne han sette maktens krone på sitt eget hode.
Så stor begeistring at mannen iverksatte sine planer om totalt verdensherredømme.
Da tusenårs-riket ble lagt i aske av de allierte, var det ikke rart at mannen gikk
deprimert rundt i sin bunkers.
Nå var det han som hadde skapt nederlaget, det tredje og endelige for hans del.
Mine evner til å handle ble minimalisert, og mine evner til å tenke ekspanderte.
Jeg har ingen utrygghet i meg, og jeg har ingen tragisk barndom i meg som kan forklare
årsaken til min selvødeleggende trang.
For du elsket din kone og du viste at du elsket henne?
Ved at han forlot sin tvilende posisjon, tilintetgjorde han seg selv og menneskene rundt
seg.
Nei, jeg ble ydmyket, og gjennom min selvydmykende smerte slo trangen til selvødeleggelse
ned meg igjen;
Det var den første festen for min del.
Har du ikke klarhet, vilje og plikt overfor dine egne følelser, er du et fordømt menneske.
Man kan ikke være et dannet menneske hvis man ikke klarer å styre sine følelser.
Bare tenk på Hamlet, min venn.
Da følte han at han visste hvem som hadde drept hans kone.
Nå forstår han at det var hans hat som skapte den blinde refleksen, som kunne slått ut
vilkårlig.
Jeg forstår mine løgner, mitt selvbedrag.
For første gang erklærte jeg min hengivenhet til en kvinne.
Mine medpasienter var mennesker med alvorlige depresjoner, psykoser og andre mer eller
mindre gode sinnsforstyrrelser.
Da kunne jeg ikke lenger ligge i min pøl av selvmedlidenhet - der ser du hvor
perspektivløs man kan bli!
Jeg var tilbake i mitt grå regnværsliv.
jeg betalte Lill godt for hennes tjenester.
Som den jeg er og på tross av demonen i mitt hode.
Jeg våkner på hennes side av sengen.
I søvne har jeg trodd at hun fortsatt er i sengen, og derfor legger jeg armen over hennes
bryst og kneet over låret.
Når jeg atter våkner, ligger jeg på min side av sengen.
Det var begynnelsen på eventyret vårt, skapelsen av vår felles verden.
Jeg var lykkelig i min nye verden.

jeg jobbet mye for å sette meg inn i mitt nye ansvarsområde.
Etter middagen, en halv flaske rødvin og en konjakk, sto jeg ved en bardisk sammen med
mine to kolleger og nippet til en whisky.
– Der er du jo, sa kvinnen, som jeg så var hennes mor.
Det var overraskende hyggelig å være sammen med Marianne og hennes mor.
Min svarte skinnsalong og hvite vegger.
Min hvite seng med svart sengegavl.
Da sommeren kom, var min verden forandret.
Jeg likte mitt nye røde soverom og min nå gule stue med den grønne salongen.
Det samme opplevde jeg når jeg var sammen med mine søstre.
Jeg tilbragte etter hvert mye tid sammen med Marianne og hennes mor, og da julen kom,
valgte jeg å være sammen med dem.
– Hun er en tispe, glefset min søster i telefonrøret.
På nyåret så jeg nesten ikke min familie;
Da overga jeg meg til Marianne og mine egne lyster.
– Det er ikke din skyld.
På den korte tiden vi hadde vært sammen, hadde en kløft åpnet seg opp mellom mine foreldre
og søstre og meg.
Mine foreldre hadde ikke sagt noe sårende, men de holdt avstand, en stiv og høflig
distanse til Marianne.
Det var ikke fritt for at jeg hadde overdrevet bildet av min familie.
Nå var jeg forandret, og jeg forsto at jeg måtte akseptere at min familie var slik den
var.
Trygg på min egen beslutning.
Jeg ringte min eldste søster dagen etter og spurte om hun kunne møte meg om ettermiddagen.
Jeg vet ikke hvor Ellen hadde fått denne egenskapen fra, for våre foreldre var nærmest
likegyldige overfor oss barna.
Men med årene forvandlet min far seg til et følelsesløst gjenferd.
Et gjenferd som påtvang sin kone og sine barn falske sannheter om livet.
Derfor har jeg en elsker, en mann som slikker mine sår på mine betingelser.
Derfor reiser jeg på mine alene-ferier rundt i verden.
Du var min flukt.
To uker senere, tok jeg og Marianne og hennes mor drosje hjem til Ellen og hennes mann.
Mor og far, Unn og Line, deres menn og de fem barna jeg var onkel til.
Deres store øyne, små hender, myke kinn.
En arkitekt med fjellklatring som sin store lidenskap.
Så la oss heve glassene i en skål for min kommende brud.
Glade på mine vegne, for at lillebror hadde funnet seg en så flott kvinne som Marianne.
– Men for at du skal få startet din egen frisørsalong, må jeg arbeide mer.
Jeg kjøpte leiligheten i mitt navn, slik at Marianne ble stående uten gjeld.
Vi overtok vårt nye hjem den 1. juli.
En kveld i begynnelsen av august kom Ellen med sin mann og to barn på besøk.
Hun satt ved siden av sin mor og stirret ned i bordplaten.
Og så var dagen der, eller morgenen for min del.
Jeg kan se meg selv foran kirkeinngangen med Marianne ved min side og erindre alle
fotografiapparatene som klikket.
Jeg kan forestille meg den lange veien opp til alteret, til mitt ja.
For jeg hadde tatt arbeidet på mitt eget ansvar.
Vi snakket om mor og far, våre søstre, deres ektemenn og barn.
Hun var min eldste søster.
Hvis jeg klarte å fremlegge en komplett plan snarest mulig, ville jeg få utbetalt mitt
honorar, og med tilbudet fra banken kunne jeg gi Marianne økonomisk trygghet til å starte
opp.
Hvis jeg måtte meddele ledelsen av bedriften at en rask avvikling var det eneste
alternativet, ville jeg ikke få utbetalt noe for min rådgivning.
I begynnelsen av oktober, diskuterte jeg og Marianne Malaysiaturen - vår bryllupsreise, og
vi kom frem til at vi måtte avlyse.
Hun hadde rett i det, og dermed bekreftet hun også mine følelser.
– Ta vare på deg selv, sa Ellen, min søster, og la på telefonrøret.
Hun styrte med deg og dine søstre og dine foreldre.

de manglet en tyngre produksjonsenhet for å berge seg - de hadde mistet kontrakten med sin
faste leverandør.
Mine nye arbeidsoppgaver var enkle.
Vi måtte beskytte vårt renommé.
For jeg kan huske gleden jeg hadde over min nye stilling, det samme overfor Mariannes nye
salong.
Men jeg holder ut, og ingen ser mine svakheter.
Jeg leser, men ordene jeg har tastet inn på PC ‘en er i mine øyne uløselige koder.
I sine unge år var han soldat.
Han drepte når han måtte, og når han mistet noen av sine krigskamerater, ble han mer
motivert til å drepe.
Da han kom ut, prøvde han å finne fienden for sine kuler.
Selv når han sov trygt lå automatgeværet avsikret ved hans side.
Dette var en digresjon, jeg prøver å unngå min historie.
Det eneste jeg kan si om mine fem første leveår, er at de på tross av mørket var lyse.
Men en dag slår jeg hodet mitt og ser hva som er i min lille verden.
For i min blinde tilstand hadde jeg allerede skapt bilder av familien min.
Min mor, som burde ha forstått situasjonen og gitt meg trøst, stoppet skrikingen med slag.
Jeg husker mitt skjelvende hjerte.
Min far var alkoholiker.
Jeg tror hans alkoholisme - en smittsom vane - må ha ført min mor inn i en uutholdelig
ensomhet som langsomt brøt henne ned.
han som holdt henne på avstand med sin alkoholisme.
Det er en gammel historie, og der ligger min sorg.
Min lærerinne, en varm og klok dame, ble for meg den moren jeg ikke hadde.
Det kunne stå middag ferdig, og jeg, min søster og bror kunne få all den omsorg en mor bør
gi sine barn.
Min mor var flink til å sette oss barna opp mot sparken.
Hun ga min to år eldre bror mye kjærlighet.
Min et år yngre søster var for henne usynlig.
Jeg benyttet min følsomhet til å ta opp kampen.
Det kostet meg mye å slåss psykologisk med min mor.
Min bror utviklet en annen taktikk.
Han ble mors englebarn, mens min søster gled inn i dumheten.
En dumhet som dessverre ikke ble godtatt som noen unnskyldning fra min mor.
Og min far?
Mor angrep min far bare når hun selv hadde drukket.
De ordene var drepende for min mor.
Den setningen fra min far fikk alltid mor til å gråte.
Min bror dro til sjøs da han var ferdig med skolen.
Helt fra jeg kan huske har jeg alltid drømt meg vekk fra mine omgivelser.
Min mor mistet sin rolle som hersker da jeg var fjorten.
jeg var en glad gutt sammen med mine arbeidskamerater.
Min mor hånte meg.
Hun leste opp brev fra min bror.
Et behov for å få bekreftet mine nederlag, gjøre dem synlige.
Min far sa aldri noe negativt til meg.
Jeg vet ikke, men jeg tror jeg er blitt avhengig av den smerten min mor påførte meg i
oppveksten.
Den eneste som visste om hva jeg gjorde på hybelen, var utleierens datter som var på min
alder.
Jeg visste hvor jeg hadde min mor og min far.
Det kom omsider en god ting ut av mine besøk.
Avskjeden med mine arbeidskamerater ble fuktig.
Jeg overga meg selv til rusen og hadde mitt første samleie.
Men hun var fornøyd nå, for endelig hadde hun funnet en mann som forsto hennes behov.
Bare å se min mor var nok til at jeg ble rasende.
Jeg skalv og dirret i hennes nærvær.
Jeg sluttet å reise hjem, jeg har ikke sett noen i min familie siden den dagen.
Min mor lever fortsatt.

Med et nyfødt jentebarn og ta vare på, hadde alle brikkene falt på plass i min tilværelse.
Men da min kone kom hjem fra sykehuset med det lille underet, følte jeg ingen ting.
Slik som min kone.
Min kone gjorde alt hun maktet for å roe ned jenta vår.
Hun gikk oppe og koste med barnet, prøvde å få det til å falle til ro mot hennes trygge
kropp.
Jeg fikk problemer med å være god mot min datter.
Dette uskyldige mirakelet, som så forundret på meg med sine store blå øyne.
Jeg klarte ikke å ta på min lille datter når jeg var alene med henne;
Jeg sa minst mulig til min kone.
Og i frykt for å drepe mitt eget barn, pakket jeg kofferten en morgen mens min kone og
datter sov dypt.
Jeg reiste rundt med min kones ansikt i tankene og angsten overfor mitt barn i hjertet.
Du stjeler fra din såkalte bror, du ligger med din såkalte søster.
Jeg forsto raskt at denne mannen ville vært min fiende hjemme.
Når han snakket, ble min egen fortid synlig for meg.
Jeg likte meg sammen med min nye forbundsfelle.
Jeg oppsøkte ikke min kone, og jeg hadde tatt avskjed med min familie for lenge siden.
Vi fortalte hverandre om hva som hadde hendt i våre liv.
Min kone fortalte meg om vår datter.
Også min kone.
Mange kontakter for meg med min uvane, og jeg hadde mange rare mennesker rundt meg.
Jeg trivdes med mine faste vaner.
Jeg likte min ensomhet.
Vi lyttet til hverandres stillhet gjennom telefonen, og jeg forsto at hun var fylt med
sorg.
Sorg over mitt fravær.
Jeg gikk min faste ettermiddagstur.
Feberen ligger i perler på din panne.
Jeg dynker hjertet ditt med bensin på mitt alter av barmhjertighet.
Jeg lukker mørkets bok og går ut i verden, i lyset fra solen i mitt bryst.
Hvis De betrakter analysen som en læreprosess, så er De selv Deres beste lærer.
Jeg vet ikke hvorfor jeg er her, men jeg vet at det er min eneste sjanse.
– Ja, analysen er mitt eneste håp.
– I brevet skrev De lite om Deres mor.
– De er svært glad i Deres mor.
– Og Deres far?
De nevnte også episoden som en mulig forklaring på Deres depresjoner.
– Nå lever jo Deres far i beste velgående.
– Og han er Deres far.
– Hva har De gjort med Deres fantasi?
Når jeg sovnet var det alltid med hennes blikk i mitt.
Menn i hans yrkesgruppe skiller seg midtveis i livet.
Han har lest sin Freud.
Hurtig sjekker jeg hans utålmodighet mot min egen klokke.
– Prøv å kjenne etter på din redsel for å snakke.
Etter tre måneder hos Muller er somrene hos mormor det jeg husker fra min barndom.
Nå er alle sykdommene, smertene og døden min hverdag.
Det er min framtid.
– Huset og gresset er et bilde på min følelsesmessige tilstand.
– Glemselen er ditt forsvar mot å huske.
Det var som om jeg hadde et bilde av at jeg ville treffe min virkelige far på kaia.
Kanskje han ville teste min emosjonelle styrke.
Det kom fram at en av hans tidligere klienter akkurat hadde tatt livet av seg.
Hva vet jeg om hans sjeleliv?
– Jeg kunne komme til å misbruke dine følelser.
– Det virker som du har hatt mennesker rundt deg, som har misbrukt dine følelser.
– Mamma skulle alltid dra sin vei da jeg var mindre.
Vi er mer svake på vår side.
Noen av hennes tidligere besøk har resultert i store depresjoner.

Et godt forhold til sine foreldre, og et yrke hun trives med.
Under middagen snakker hun om sitt politiske engasjement i Høyre og om jobben i kommunen.
Hans ord har jo alltid vært en uskreven lov i familien.
Jeg ber på mine knær for blusen.
Hun ser bare at jeg jager min egen søster og at jeg dessuten røyker for mye.
Det er på tide at du tar ansvar for dine handlinger.
– Du har virkelig vært heldig med din terapeut.
– Hvis jeg får det til, vil jeg utdanne meg til terapeut i Sveits når jeg har avsluttet
min analyse hos doktor Rognmo.
Språket er på hennes side.
Nå kan det få være hans tur til å sitte og lure.
– Jeg beklager avbruddet i forbindelse med min sykdom.
– Jeg har akkurat hatt besøk av min søster Jenny.
– I en tidligere time fortalte du at du hadde et symbiotisk forhold til din mor.
– Din søster har ikke brutt symbiosen?
Jeg kastet min gravide søster på dør.
Jeg har fortalt om ørefiken jeg ga min gravide søster, og likevel, ikke et spor av
fordømmelse i stemmen.
– Du skiftet plass med din mor?
Jeg nærmer meg hans teorier.
Jeg har alltid trodd at jeg slapp å betale fordi jeg var ditt mest interessante kasus.
– Alle mine drømmer har den siste tiden utviklet seg til et mareritt.
– I begynnelsen av drømmen bytter du plass med din mor.
Han ligger oppå hennes mamma, som vrir seg og stønner under den overdimensjonerte kroppen.
For å fjerne bildet av henne som en annen og skitnere kvinne, erstattet jeg hennes plass i
senga i drømmen min.
– Jeg setter stor pris på din ærlighet.
Beate som også er på den urene siden, hvisker at de vil ha det på sin måte, de forventer
ikke at elevene skal kunne det.
Min ekshibisjonistiske nakenhet gjør meg svært opphisset.
Det er hennes funksjon som det tredje mennesket i rommet.
– Du er iscenesetteren av dine gjentagelser.
Treåringer har ofte stor glede av å vise seg fram for sine foreldre.
– Jeg har lest at ekshibisjonismen har sine største triumfer i denne alderen.
Jeg kan ikke forestille meg at jeg skulle ha noen glede av å vise meg fram for mine
foreldre.
– Mitt spørsmål er hvorfor du ikke skulle ha de samme følelsene i et likeverdig forhold?
Jeg vil at hun skal gå sin vei.
Jeg prøver bare å få deg til å se dine gjentagelser.
– Barn er alltid lojale mot sine foreldre.
De er utlevert til sine foreldre.
Den kvelden du snakket om din forelskelse i meg, utløste et helt skred.
Akkurat nå står mine foreldre på torget.
Jeg kjenner meg veik under hennes frodige barm.
– Kona til Lyder, din gamle venn, fikk en gutt samtidig med meg.
Hvordan kan Jenny snakke om Lyder som om det var en av hennes venner?
I tre timer snakker han om sin forhenværende kone.
De andre roper at det er min tur.
Jeg aner nemlig ikke hvordan jeg skal si hei til min egen far.
Hun vet ikke sin arme råd.
I min praksis på barneavdelingen lot jeg meg kommandere av en sånn pike på fem år.
Hun er hans andre kone og kjører en liten BMW.
Jeg kunne jo bare la han leve i sin egen verden.
Og siden nedover til han ser arrene etter min angstfylte risping med den lille skarpe
kniven.
Han likner på Müller og på min far.
På hennes alder var jeg ennå ukysset.
Søknaden til instituttet ble min mulighet.
Dessuten er det ikke en kjeft som ser i min retning.
Det er det samme som skjer i dine prosesser, ikke sant?

– Det er ikke slik at du forsvarer deg mot mine konfrontasjoner?
– Da du var mindre stilte du deg imellom og forsvarte din mor.
Det er min oppgave å vekke henne.
Muller er blitt min eneste fortrolige.
Det har vært hennes store sorg at han ikke har brydd seg om oss.
Hun sier at hun kanskje reiser sin vei.
Barnet har dratt sin vei.
Når jeg sitter foran henne er jeg hennes ekko.
Barnet har gått sin vei.
Min hemmelige skam er at jeg også ønsker kjærlighet fra han.
– Jeg var ikke forelsket som andre jenter på min alder var det.
Stemmen hennes finner sin helt bestemte plass.
«Den mannen kliper ikke sine hender i arbeid,» sier hun.
Hvis hun kunne forsørge seg selv, ville hun ha reist sin vei for lenge siden.
Hennes bryst, også så liten.
«Det var min store sorg at jeg ikke ble høyere, Renate.»
Mine forberedelser er en felle.
Det er ikke hans stemme.
Det er min stemme som er så rar.
Jeg er for langt inne i mine traumatiske sirkler.
– Jeg sa at du er den av oss her som virkelig kan gjøre dine streker.
Din far?
Jeg har tatt hans følelser opp i meg og vendt dem mot meg selv.
– Eller din tolkning av hans følelser?
– Følsomheten er din store styrke.
– På meg virker det som du har undertrykket din aggresjon og vendt den innover mot deg
selv.
– Du så dine foreldre da de lå sammen.
– Du husker din forelskelse i han.
Den stammer fra min psykiatriske sykepleierpraksis.
– Jeg følte selvfølgelig at det var min feil.
Det er ikke hans oppgave å svare selv om hele meg skriker etter et svar.
For hva er en nevrotiker uten sin nevrose?
Det er mine vegger som faller.
Mitt barndomshjem er en skute uten styring.
Ved å identifisere meg med min bøddel, eliminerer jeg sviket.
Når jeg tar mine skolevenninner så voldsomt, forskyver jeg smerten.
De feite rørleggerfingrene appellerer ikke akkurat til min fantasi.
Etter min oppfatning har vi hatt en lykkelig barndom.
Du kan ikke bebreide pappa for ditt manglende kjærlighetsliv.
– Alle jenter er i treårsalderen forelsket i sin far.
– Freud tolket det dramaet på sitt vis.
Da svarte han jo på din fantasi.
– Det kunne selvsagt forklare ditt dårlige forhold til mamma.
Mamma går sine runder mellom stua og kjøkkenet og vanner blomster.
Skal jeg nå blåse opp til uvær i hennes trygge tilværelse?
Min far.
For å såre like mye som hennes likegyldighet sårer meg?
– Du burde tenke over at du alltid har vært hans foretrukne.
Det er hennes gamle greier.
Nå er det hennes tur til å få omsorg.
Hun tror bare at det er et av mine påfunn.
Et av mine mange likfunn fra fantasien som løper løpsk med meg.
Jeg var nesten sikker på å få hennes parti siden hun fikk mitt.
Hun mente at det var min egen skyld.
Alt kan visst føres tilbake til hennes fysiske størrelse.
For ville hennes handikap vært det samme under andre oppvekstforhold?
Jeg bare spør fordi jeg har problemer med mitt eget.
Når han møter en bekjent på veien, slipper vi automatisk hverandres hender.
Hele turen skal være vår hemmelighet.

Det var roser i min tid.
Det er selvsagt ikke mitt problem om dere treffer noen.
Det var ikke mulig å la han gå løs, for da bare stakk han sin vei.
– Du var min far og min elsker.
– Jeg var din far og elsker.
Du skulle bli så glad i meg som enkelte fedre er i sine døtre.
– I stedet så du meg sammen med min datter.
– Du er min psykiater.
Jeg ville bare fortelle han at jeg har det godt, på min måte.
Nå har hun funnet sine svar.
Han har vært presis siden jeg bemerket hans avslappede forhold til tiden for seks år
siden.
– Din mor?
Du får din straff for lysten.
Og han har slukt din mor.
Men Ødipus visste jo ikke hvem som var hans foreldre.
Jeg så hvordan hun var i hans nett.
Jeg var jo også hans barn.
– Og du var hennes rival?
– Han fullbyrdet det din far begynte på?
– Din likesinnede.
– Den rollen du hadde overfor dine foreldre.
– Og ikke minst overfor din far.
– Hva ville analytikeren være uten sin analysand?
– Natt til i går hadde jeg min første flyvedrøm.
Hun fortjener litt hygge på sine gamle dager.
Det er min siste time hos Muller.
Jeg antar at en far ville si det på den måten til sin datter.
Og i morgen var det hennes tur til å bli brukt.
Det var ikke Kristin som hadde laget rot inne i Elise, det var ikke hennes skyld!
«En skal pynte seg for sine venner.»
«En skal pynte seg for sine venner.»
Hun ville tolke det på sin måte og si det rett ut, blotte seg.
Hun skulle gjemme den resten av sitt liv.
Det tok lang tid før det ble deres tur.
Det var deres dag.
Hennes egen, som var liten, kald og svett, inn i Sadiqs store, tørre, varme.
Så tok de opp hverandres stemmer, lekte radiointervju med Elise som programleder.
De småpratet om filmen, lente seg mot hverandre, lekte med hverandres hender.
«Det gjelder deg, ditt rasshøl!
«Hold kjeft, di hore!
«I våre skoger,» sa han, «er ikke alle dyr så uskyldige som her.»
I våre skoger...
«Nå er det deres tur!»
Da ville det være hennes skyld.
Nei, det var ikke hans problem.
«Har du skulket skolen for min skyld?»
«Rydd selv, din feite, lille rasist!»
Og hennes egen.
De skal ha vår gamle leilighet i sentrum.
«Neste gang blir det din tur,» smilte hun til Sadiq og helte mer saft i glassene.
‘Skal jeg ikke kunne lukke min egen dør og gjøre som jeg vil, bare fordi jeg er gammel?
«Min farfar bor hos sine sønner i Tyrkia.»
Det var hennes land!
Han virket opphisset, nesten sint, som om det var hennes feil.
Sadiqs store, varme hender rundt hennes kalde, klamme.
Men deg skal vi snakke om, dine problemer er all right...»
Det er som om du mener at det er min skyld...»
Men jeg føler at det blir mitt ansvar alt sammen, at jeg skal være alle de vennene du
skulle hatt...»

«I mitt land er mange kvinner på din størrelse.
De kysset lenge, sugde seg sammen, strøk over hverandres kropper, ble svette, andpustne og
myke.
«Det du sa om at vi bare diskuterer mine problemer, det er sant.
Det var min rolle, det var meg.
«Nå er det din tur til å finne på noe!»
Hun var helt opphengt på sin egen mislykkethet.
Du har skrevet at du var syk og kopiert min underskrift.»
Jeg gjør som jeg vil, det er mitt liv!»
Hans bekjente, hans tyrkere.
«Det er hans sjanse...»
«Vi kan vel ha vårt eget rom i kveld?»
Fort snur hun seg og retter all sin oppmerksomhet mot kjøkkendøra.
«God morgen, min skjønne, skal vi danse?»
Men når smilet drar sin vei, blir øynene store og åpne.
Der finner den sitt feste og slår seg ned, skurrende og pipende.
Alle andre også, i sin grenseløse uforstand.
Dette er mitt liv og min død.
Så kommer dagen med sin kulde og sin forferdelige tyngde.
Takk for all din kjærlighet.
Miriam, min Miriam.
Mine replikker rår jeg ikke over.
Det er vår natt.
Nå ser den på deg bak sitt slør av drivende skyer.
Rødmende glir månen bort bak sitt slør av drivende skyer.
Min valmue.
Min berusede munn, mine ville hender som lette overalt.
Jeg vil se mine egne pupiller i dine.
Hør min åndeløse pust.
De er på min side.
Suget lager sin egen smerte.
De løper mot døden, og de vet det, og likevel forsøker de å skjule sin nakenhet.
Under teppet, mot din nakne hodebunn er det ingen ting jeg ikke kan si.
Gå din vei.
Men det var vårt kjøkken en gang.
Det er mitt hus.
Du. legger dine fotsåler mot mine kalde og borer din varme kropp inn i min frosne.
Det er hans jobb.
Det måtte være første gang i hele hans liv.
Vi hadde bodd der omtrent tre uker da naboene hadde en av sine verste krangler.
Han hadde dratt sin vei.
De begynner å stryke hverandres kropper, ned langs armene, oppover ryggen, nedover ryggen,
over rumpeballene.
Hun kjenner at hennes eget hjerte banker, at hånden som klamrer seg til telefonrøret er
helt klam.
Hun står der ennå, ser og ser, mens han løper og løper, forsvinner inn sin egen dør, med
klærne under armen.
Først går jeg min egen lille runde.
Jeg har funnet mitt sted i leiligheten.
Jeg sa bare at han ikke hadde noe å si, at han ikke hadde noe med mitt liv å gjøre.
Hun gikk inn på sitt eget rom, og lukket døren bak seg.
Et eller annet sted underveis mistet hun den ville, dumdristige tilliten til sin egen
kropp.
Jeg trodde ikke for alvor at Helga hadde dratt sin vei fordi vi hadde kranglet.
Det var venninnene, som var blitt skremt av mine telefoner dagen før.
De kunne se sine egne uklare skygger i støvet på gulvet foran seg.
Jan kunne høre sitt eget hjerte slå, han syntes lyden var så høy at det måtte kunne høres
der nede også.
Jan kjente grepet om sin egen hals løsne et øyeblikk, og uten å tenke seg om vrei han
kroppen og datt ned på gulvet.

«Ja, men dette er vår eneste sjanse til å stikke av!»
Bare lyden av deres egne forsiktige åndedrett og skrittene til mannen under dem.
Så var det deres tur.
Jeg har også sans for humor men alt til sin tid.
Jeg tenkte ikke noe særlig over hvem det kunne ha vært men jeg har mine mistanker nå.
For første gang i mitt liv ble jeg redd for å dø.
Til min forbauselse så jeg bokhyllen min og den plakaten med bryster i solnedgang.
Vi var kommet til det sentrale punkt i hans livsfilosofi.
Min mor.
De er fundamentet i vårt samfunn.
– Ta av deg på beina før du betrer mitt eneste og persiske teppe, ditt svin! ropte Georg
ute fra korridoren.
Til min store forbauselse merket jeg at jeg ble hissig.
– Du kan få låne mine notater hvis du vil.
Mine små utskeielser er " bare krydder på bedervet kjøtt.
Hele mitt liv er en rød tråd.
Noen ganger snakker jeg om min dobbelttilværelse.
– Det er et av mine beste vinterbilder, sa far stolt.
– Har du aldri tvilt på dine anlegg? spurte jeg og håpet at diskusjonen var slutt.
Det høres dumt ut, men for første gang i mitt liv syntes jeg synd på dem.
Så ta da mine hender og før meg frem inntil jeg salig ender i himlens hjem.
– Dette er min lille hemmelighet, hvisket han.
Derimot krevde han en uforbeholden unnskyldning fra min side.
Jeg er sikker på at en tåre fra hennes øyne kunne fylle et helt ølglass.
– Jeg er Boris, din tulling.
Jeg nikket til mine følgesvenner og takket for en hyggelig kveld.
Hun drev med alt fra fridans til fremtiden i våre hender.
Man skulle visst ikke drive gjøn med foreningslivet i hennes nærvær.
Jeg kunne ikke helt dele hans spesielle sans for humor den dagen.
Nå skrev han at min oppførsel den berømte søndagen var bevisst provokatorisk.
Han skrev nesten vakkert om at hun i hvert fall burde få hvile i fred i sin salige grav.
Hennes mening er uhyre detaljert.
Det var min kone.
Gullfisk er Guds latterligste påfunn, nest etter min kone.
Det er det eneste fornuftige jeg har gjort i mitt liv.
Men hans konserter om natten!
Det er underlig sånn om natten, hvor vår man blir overfor stemmer.
– Du kan gå til Majorstua politistasjon og fortelle om mine planer.
Jeg tror virkelig hun syntes det var ytterst pinlig å vise meg sin dass.
– Det er min mann, sa hun bare.
– Vakre jomfru, sa Georg, av Deres blikk får unge menn aldri nok!
Av kjærlighet og Deres smørbrød.
Er det din sykkel? spurte den ene.
Jeg hadde ikke akkurat ventet at våre spor skulle krysses en gang til.
Else satte seg på en stol ved siden av sengen og la hånden på min dyne.
Det var hennes skyld!
– Min første preken har jeg kalt «den glade turist».
Jeg merket hvordan min egen ansiktsfarge også rant av som billig sminke og jeg holdt på å
miste colaflasken i gulvet.
Jeg så på min egen klokke.
Dagene gikk helt uten min hjelp.
– Det tror jeg virkelig min kone og jeg skal gjøre til neste år.
Da skal min kone og jeg virkelig ta en slik tur.
Akkurat da jeg stod bak ham hørte jeg min egen stemme.
«Herre, ta imot min sjel!» sa hun og hoppet.
Hun var tung, hun strittet liksom imot med sin passivitet, og var så uhåndterlig at han
måtte slippe taket.
«Din mor hadde også slikt hår, Helena.»
«Jeg kan ikke si hvem din far var.»
«Du vet at jeg lovet din mor å aldri fortelle det...»

Gunn tente et lys for Guds mor og ba sin daglige bønn om trygghet og velstand for seg og
sine.
«Min herre...»
Hans venn Hannes hadde hatt rett.
«Jeg er din mor!
Ingenting gjorde han riktig i hennes øyne.
Kanskje han skulle sende sin mor i kloster?
I neste øyeblikk kjente hun hans munn mot sin.
Dette var ingen billig hore - dette var en drøm - en kvinne han kunne selge sin sjel til.
Men hun drev ham i sin fart.
Enda engang hadde Gud sluppet sin vrede løs på menneskene.
Det var forretninger og plikt, slik som hennes ekteskap med Arnulf.
«Han er som min far,» sa hun.
Arnulf slo hånden i veggen med all sin kraft.
«Det var ikke det jeg skulle si, det vet du, jeg stoler på Erling - din far stolte på
Erling.»
«Min far og han var av samme slaget, de forsto hverandre godt.»
«Erling er min venn, snart skal vi dele gård og virkelig stå sammen mot tyskerne -»
Hun trengte å legge sine tanker åpne for Gud.
«Ja, mitt barn, kom...»
Elisabeth skjøv den opp og stod i sin egen stue.
Hun lot all sin skam og all sin dårlige samvittighet gå ut over søsteren.
Den hadde satt sine merker i hår og skjegg, gitt ham sølv i tinningene og tunge mørke
skygger under øynene.
Men det var med en annen manns kone, med sin egen hadde han ikke lykkes.
Hvis hun døde, ville han reise til Bergen for å se sin datter, sitt eneste barn...
Og når han døde, barnløs, ville hans fetter Mikael overta.
Han hadde brutt det løftet, mot sin vilje.
Den ene fikk ham, den andre fikk hans kjærlighet.
«Ikke gråt, min kjære,» hvisket han ømt, «ikke gråt.»
«Dette er alle menn jeg og mine handler med!
Det er en skam for mitt hus!
For min familie!»
«Da det ble reist sak mot deg den gangen, vitnet disse mennene for deg, de er dine
venner...»
«De var mine venner...»
Nå var det ingen vei tilbake, han måtte ta på henne, kjenne hennes kropp mot sin.
Hatet kvinnen som skulle bli hans hustru... og ønsket det var henne.
Det var altså slik hennes prøvelse ville arte seg.
De andre gjestene fulgte hans eksempel.
Mange menn hadde erklært henne sin kjærlighet og sagt hun var den vakreste som fantes.
Skulle hun tvile på deres ord?
Et sted der hun kunne kjenne hele sin kropp, der hun levde med hver liten bit av seg.
Nei, han kunne ikke hate henne mer enn han kunne ta sitt eget liv.
Elisabeth... først hadde han tenkt på Helena som hennes dobbeltgjenger, nå var det
omvendt.
Hun stod opp og kledde seg i sine beste klær.
«Min herre?»
Han holdt henne i sin favn og prøvde å gi henne følelser bare Erling kunne fremkalle.
Han skulle hjelpe sin menighet - og hvis han ble syk, ville de være alene som hjelpeløse
barn i en ulveflokk.
Det var sin kommende husbond hun hadde tenkt på.
Nå på senhøsten var det fem år siden Arnulf mistet sin store kjærlighet.
Elisabeth trodde ikke han så noe annet enn sin elskede døde Magdalena.
«Min herre!»
Han strakte hendene mot henne og grep hendene hennes, førte dem opp til sin munn og dekket
dem med kyss.
«Vær så snill, min herre!»
Hun kjente hvordan kroppen hennes våknet i armene hans, mot hennes vilje.
Ansiktet hans kom nærmere og nærmere, hun lukket øynene og ventet på følelsen av hans munn

mot sin.
«Ikke tull, Klaus,» sa hun med påtatt furtenhet, «hvis det er en annen kvinne i ditt liv,
vil jeg gjerne vite det.»
«Hun er en god venn, og hennes mann er den ene av de to jeg handler med her.»
Og han visste sikkert at hans egen Helena hadde sittet og ventet på ham.
Elisabeth følte det som om hun pyntet sin søster til graven og ikke til brud.
Den første som kom var brudgommen og hans husstand.
For første gang hadde hun all hans oppmerksomhet, og det skremte henne.
«Du er min kone nå, Marie, jeg skal vise deg hva det betyr.»
Erling Sigurdsson løftet sin unge brud og bar henne ut i veiten.
Hans kvinne, Helena.
Så begynte han å flerre av sine egne klær.
Hun reiste seg opp, la fra seg sytøyet og kom bort for å gi sin søster en klem.
«Dessuten tror jeg han vil gjøre det hans kone ber ham om.»
«Hans kone?
«Du hadde rett, Elisabeth,» sa han plutselig, «han er akkurat som din far!»
Munnen hans var så god mot hennes munn.
Det var som om følelsen mellom de to dampet vekk i sin egen varme.
Sverdet svingte mot hans vilje, mot halsen...
Om jeg har syndet noen gang, så er dét min synd;
min kjærlighet til deg.»
«Det er verdslige tanker, mitt barn!»
«Fader,» sa Hannes lavt, «det er hennes siste ønske.
Han trakk pusten og sa høyt, overrasket over sine egne ord:
Han bøyde seg forsiktig over henne og lot sine lepper røre varlig ved hennes.
Det var hans skyld.
«Din kone har en annen søster!» sa Erling og langet ut igjen.
Denne gangen var Arnulf forberedt og han fikk avverget slaget med sitt eget.
Vil du at din sønn skal bli født ute i Sandviken hos de fattige og de syke?»
Det var ikke hennes kirke lenger.
«Ja, mitt barn.»
Nå skulle han hjem til sin elskede og be henne hjelpe med en slik inderlig kløe han hadde.
«Din forbannede hore!» brølte han og gjøv løs på henne.
Hun bar sin lidelse med stolthet og styrke.
«Tålmodighet, mitt barn,» sa han selvsikkert, enda han slett ikke følte seg sikker i det
hele tatt.
Våre bønner og offer skal nå det aller høyeste, de skal nå Gud Fader selv!
Han holdt på med sine siste forberedelser til reisen.
Han ville helst at hun lignet sin mor, det gjorde det hele enklere.
Så kom hans far, og han bar alltid det døde barnet til Magdalena.
De krøp tettere inntil henne og søkte beskyttelse i varmen av hennes kropp.
I sitt stille sinn sloss hun med sin egen utålmodighet.
Hun hadde jo sin svigermor, Ragnhild, men det var ikke det samme.
Hun strakte hånden mot Elisabeth, tok hennes hånd og holdt den.
Den ble hennes eneste glede.
Å, det var godt å vite at han fantes og at han var hennes venn.
Det var hans plikt å gjøre dette, men hvorfor?
Jeg vil vite hvem hun er, hvem jeg er, om hun er min søster eller hva!»
«Glem det hele, Helena,» sa Gunn, «din far var en ond mann.
Min lille jente, og ingen annen mor enn meg har du hatt, og du har bare hatt én far,
Nicholas...
«Min mor het Siv,» sa Helena lavt.
«Jeg vet ikke hvem min far var...»
«Det gjør ingen forskjell nå likevel, din far har vært død noen år.
«Din far ligger der borte,» sa han og pekte.
«Nå vet du hvem din far var, nå kan du glemme det hele.»
Han tenkte på alle de som hadde gått gjennom livet, gjennom hans liv.
«Jeg har intet ugjort,» hvisket han, «jeg har fortalt din datter hvem hun er...»
Han kjente at Gud var hos ham og at Gud tok imot ham, og at Siv ville være ved hans side
til evig tid.

Fader Lars fikk hvile til evig tid i sin egen kirke.
Våknet stadig og tenkte på sin far, og på det han hadde gjort mot henne.
Hun gikk i sin egen verden.
«Jeg er din søster,» sa Helena.
Jeg er din søster, datter av din far og en jente som tjente her i gården.
Jeg krever at du lar min elskede gå!»
De var arvingene til Edvard Arnesson, og de hadde fått arven etter hennes far.
De hadde hus og gård, de drev handel med tørrfisk og korn, og ikke med sin egen kropp.
«Edvard Arnesson!» sa hun, «jeg spytter på din grav!»
Han som ville gjøre henne til sin hustru!
Du skal bli min kone!
Min kone!
«Jeg elsker deg høyere enn mitt eget liv,» hvisket han.
Hånden hans kjælte seg forsiktig oppover innsiden av låret hennes, kjælte i store sirkler.
Vugget i søvn av bølgene, og med deres rytme som en lav skurrende lyd mot skipssiden.
Himmelen var lav og grå, og havet ble dens speil, bare enda mer urolig.
Gud hadde skapt mennesket i sitt bilde, men var mennesket verdig Gud?
Drengen hadde gått ut for å gjøre sitt fornødne.
«Hva vil du, min sønn?» spurte han mildt, og gikk langsomt mot ham.
Det var viktigere å redde et liv enn å være redd for sitt eget.
Han tok broren sin i armene og prøvde å varme ham med sin egen kropp.
Han så et glimt av grådighet i blikket til sin redningsmann og sa:
De tre mennene lå tett sammen og kjente varmen av hverandres kropper.
«Kommer vi oss til Bergen,» sa Hannes, «vil jeg at dere begge skal være mine gjester.
De var hennes ungdom, og den fantes heller ikke lenger.
Hun ville ha Arnulf ved sin side, og en gang ville barna hennes ligge der også, sammen med
dem.
«Fjern?» sang hun, «jeg er jo her, strekk armene ut, Arnulf, så kan du ta meg i din
favn...»
«Ta min hånd...»
Bare hennes respekt for Gud hindret henne i å storme inn.
«Han snakker med hennes stemme, og så er det en annen der!
Der var presten, og der var hans egen dreng.
Klaus satt i sin kjøpmannstue.
Jeg er glad min far blir skånet for dette.
Lev vel, min venn, det er en som venter på deg fremdeles, ikke svik henne slik jeg er
blitt sveket.
Så smeltet han voks over og forseglet brevet med sitt merke.
Jeg elsket henne høyere enn livet, uten hennes kjærlighet er det ikke noe liv.
Din Klaus.»
Min forretning skal deles likt mellom kjøpmann Hannes Niedegger av Liibeck og kjøpmann
Arnulf Pedersson av Oksagården i Bergen.
Mine klær skal deles ut til de fattige.
Min grav skal være som alle slike, intet navn skal settes på den, og mine synder skal
følge meg inn i det neste liv.»
«Gå din vei, Klaus!
«Bli min hustru!»
«Han slår sin mor og mishandler sin kone...
«Han er i hvert fall bedre enn deg, din feite knøl»!
«Hvis jeg ikke får deg, skal ingen ha deg, du er min i all evighet!»
Var det som lå der med en demons ansikt, hans Helena?
Svein vinket henne bort, «Hvor er Silke-Lena i kveld, min venn vil ha et skikkelig
kvinnfolk!»
Han var nesten gjennom sin andre mugge da en blek jente kom stormende inn i stuen.
Var det hennes skyld at Magdalenas ånd hjemsøkte Arnulf igjen og drev ham fra vettet?
«Helena var datteren til din far og en tjenestejente han voldtok,» forklarte kvinnen.
«Jo, han handlet med min mann,» var svaret.
Jeg oppdro henne som mitt eget barn...
Var du en jeg ville likt, en som kunne vært min venn?
«Jeg har drevet et skjenkested og et horehus i all min tid.»

Den tilhørte Helena, og hennes mor Siv før henne.
Siv var i slekt med din far, så den tilkommer deg etter rett.»
Den hadde samme bumerke som hennes far hadde hatt.
Det er min by, mitt hjemsted mer enn Liibeck noen gang kan bli... med fjellene til å jakte
i...»
«Men slik er det vel, når en bærer et sted i sitt hjerte...»
Klaus hadde tatt sitt eget liv.
Nå da han endelig var tilbake i hennes by, var han ikke sikker på om han våget å oppsøke
henne.
Han hadde forsømt sin forretning, ja, han hadde knapt vært der i stuen.
Og dette som skulle ha vært hennes dag!
Og i bilen hjemover hadde alle snakket om hvor fint deres egen Elizabeth hadde klart seg.
Jeg kjenner ingen andre på min alder som gjør det.
Hennes mor ville ikke ha henne.
«Pass dine egne saker!»
«Det må være vår forsvunne datter.
«Jeg har min egen elektriske skrivemaskin.
«Det er hennes skyld,» hvisket hun rasende og slo figuren mot kommoden.
«Er Adam din spesielle venn?» spurte Jill lavt.
Jeg blir glad på dine vegne.
Det var bare her de hadde vært glade i henne og ville ha henne som sin egen datter.
Jeg vil vite hvor mye av mine evner du har arvet.»
Han lo og gikk sin vei.
Ved siden av hennes eget skrin lå en konvolutt.
«Jeg håper at du ikke bekymrer deg for din virkelige mor.»
«Spør din kjære Elizabeth!»
Han ristet på hodet og gikk sin vei.
«Jeg er forbauset over at Rachael Avery innrømmet at du var hennes elev.
Det eneste hun hørte, var blyanten til Jill og sitt eget hjerte.
Dette måtte være en av de verste dagene i hele hennes liv!
Boka var hele hennes drøm, hele hennes liv.
Jeg hater deg mer enn jeg har hatet noen i hele mitt liv!»
Nå var det hennes tur.
Libby trodde ikke sine egne ører.
Alltid skulle hun bruke den til hans ære.
– Han gjør nå sitt beste, da.
Jeg kan se så langt at jeg får øye på min egen rygg!
– Hva er ditt siste ønske?
Da kan jeg se min egen rygg.
Til slutt stiller moren seg bak ham og grer håret hans med sin egen børste, som ligner et
visnet piggsvin.
– Nå er det visst din tur.
Men før han kommer så langt har hun løftet bøtten og gått sin vei.
Nederst i bakken kommer Dåmen med maurene, hun vralter på sitt vis, og er på vei mot ham.
– Hold snavlen, din fyllik!
Og snakk ikke svensk i vår gate!
Der skulle jeg vært med, tenker Herman i sitt stille sinn.
Nå kan han se det, tydelig, håret har falt fra hans eget hode.
Og hva hindret deg på din vei idag?
Tønne tror ikke sine egne ører.
Herman lar ham henge der og smake sin egen medisin.
Han greier ikke å si mer og synker ned i sitt eget fang.
Vi må la tiden gå sin gang og ta tiden til hjelp.
Waldemar tok like så godt den parykken og brukte den resten av sitt liv.
Han vet ikke helt hva som kommer først, morens hyl eller hans mage.
– Gå din vei.
– Gå din vei.
Så går hun sin vei.
To søppelmenn kommer ut med hvert sitt digre spann på ryggen.
Så hever han blikket, og med det samme han ser seg selv, rett forfra og i profil fra begge

sider, skriker han, og når han ser sitt eget skrik, skriker han enda høyere.
Men når det blir hans tur faller en tung arm ned foran ham og sperrer veien.
– Ditt fe!
Mitt hode, først og fremst.
Hvorfor kan ikke tiden trekke sin egen tann?
– Mitt navn er Herman Fulkt.
– Nå holder du munn, din lømmel!
Men det tar lengre tid før føttene og hendene er sikre i sin sak.
Og det må gå sin gang.
– Ditt kjøtthue!
– Endelig tok vi deg på fersk gjerning, din kjeltring! brølte konstabelen og lemper
Herman mot veggen.
– Var de på din alder?
– Av alle jeg har spilt mot er han min favoritt.
En rute er knust på mitt kontor!
Det tar sin tid.
Tiden må ha mistet sin siste tann, tenker Herman.
Matlaging var ikke hennes styrke.
Alt er din feil.
Igjen kikket hun bort på mannen som sto og fylte ut sin rapport.
Hennes frisiske bestemor pleide å si det.
Det er bryllupet til min bestemor, og jeg må være med i det.
Som svar på ditt spørsmål - nei, jeg har ingen solstråle å gi bort!
Hele familien til hennes far bodde der.
På de årlige besøkene i Holland pleide Natasha å bo hos sin kusine Monick, som var som en
søster for henne.
Min skytsengel vil passe på meg.
– Jeg har fått min ølkvote i dag.
– Fordi min bestemor er viktig for meg.
Min amerikanske bestemor er spesiell - og det blir et spesielt bryllup.
– Hvor gammel er din bestemor?
Hver dag gjør hun sine yoga-øvelser og bruker en time på meditasjon.
Min morfar var en russisk sjømann.
Da min far insisterte på et hollandsk, ble det ett av hvert.
Mine er Natasha Maaike, og mine to brødre heter Igor Adriaan og Iva Sjoerd.
Hvem er den mannen din bestemor skal gifte seg med?
Da han døde, kjøpte hennes bror henne ut, men hun brukte aldri penger på seg selv.
– Min kusine skal skille seg.
Hun visste ingenting om hans familie.
Jeg føler at jeg burde vite litt om deg, ikke minst av hensyn til mine foreldre.
Min familie eier et rederi, og jeg tar meg av den amerikanske delen.
– Og Jackie shoppet sammen med din mor.
– Riktig, og nå er det min tur.
Jeg eier en antikvitetsbutikk, og mitt mål for øyeblikket er å rekke bryllupet.
Mitt navn er Henk Hofstra, og jeg har kjørt Natasha hit.
Min eneste datter kommer på besøk, og vi skal endelig få den svigermoren min gift.
– Min bestemor er elsket av alle.
Moret det deg å fortelle at hun ikke var gift og at din morfar visstnok var en russisk
sjømann?
Hennes lille bestemor kom til å grille Henk med spørsmål.
– Din bestemor tror det er meg.
Han nikket lett mot Henk og gikk sin vei.
– Husker jeg riktig, spilte du med i ettermiddag da vi snakket med din bestemor.
– Jeg går ned og forteller min far at du er en bedrager og en inntrenger.
Det ble en del problemer, og jeg dro til Rotterdam for å møte hans far.
– Men jeg vil helst betale dem tilbake, for min egen skyld.
– Fornøyelsen var på min side.
Du er ikke min type!
– Jeg ringte til din far.
Jeg forsøker å få butikken til å gå, og bruker all min energi på den.

Du er ikke min type.
Det minner meg om gården til mine besteforeldre og den herlige tiden der.
Du er som min egen.
– Tilbake til din bestemor?
– Nei, jeg bor hos min kusine i Sneek.
– Vi har våre forbindelser.
– Jeg har da min stolthet i behold.
– Mitt navn er Natasha Wiersma.
Min sjarm?
Han appellerte til hennes sans for det komiske, og det var farlig.
Hun kjente sin svakhet for menn med sans for humor.
– Anette er min kusine.
– Går du alltid ut med en av dine kusiner etter en kveld med en annen kvinne?
Hennes følelser overfor ham var fulle av lys og skygger.
Hun merket til sin ergrelse at hun hadde ventet på telefon fra ham.
Og Jonathan var hyggelig på sin litt spesielle måte.
– Dette er Paul, min venn fra Ohio.
De gikk ut annen hver lørdag og hygget seg i hverandres selskap.
– Din mann?
Michelle så trist på bildet av sin mann.
– Jeg tror det er min egen feil.
– Ikke akkurat din stil, er det vel?
– I min egen familie.
Ett av dem er min mor.
– Det er delvis din egen skyld.
– Jeg har mine grunner.
– Du har lukket en dør for ditt eget liv.
Hun hadde sitt eget rom.
Hun er lykkelig med sin tykkmagede mann og tre barn, og jeg ser henne nesten aldri, fordi
jeg ikke er hjemme når hun er her.
Hun satte den tomme koppen fra seg, og han satte sin halvfulle ved siden av hennes.
Mannen til Angela gjemmer seg i et kloster, din Charlie stakk av i jungelen, og mannen til
Monick - hva gjorde han?
Ikke i min seng.
Så trakk han seg litt unna for å se på henne, og hun følte seg plutselig forlegen over sin
egen nakenhet.
– Jeg pleide å fiske sammen med min far og broren min tidlig søndag morgen.
Det ble slutt da far traff sin andre kone.
– Men det var et feilgrep for en mann i hans situasjon.
– Det var sikkert ikke et av mine beste kjøp.
Hans egne bukser fulgte etter.
– Min kvinne var ikke hos meg.
Du er min kvinne.
Resten av natten lå de i hverandres armer.
Nei, hun hadde sin stolthet.
– Jeg trenger ikke din medlidenhet, Natasha.
Jeg har mine egne å slåss med.
Damen sa hun ville komme tilbake neste kveld sammen med sin mann.
Hun var hans eneste kjærlighet.
Han sier jeg skal gå min vei.
Vi trenger folk med din forståelse i FN.
– Og du vil ikke gå din vei?
Jeg kan få min kusine Monick til å lage den, i tilfelle du ikke stoler på amerikaneren i
meg.
– Hun var pen og bortskjemt og grådig, og hun ødela min far.
Min far satt ribbet igjen.
Min far jobbet dag og natt for å redde firmaet.
Min far trengte støtte, men hun hadde ikke noe å gi ham.
– Min far forandret seg etter at hun forlot ham.
Hun ødela livet vårt med sin selvopptatthet.

– Jeg vil du skal vite at det var min idé at Henk skulle bo her noen dager.
Slik har det alltid vært i min familie.
– Du er ikke din far!
Det hadde han vist i forholdet til Michelle og hennes mann.
– Jeg har ikke tid til å sitte her og høre på dine anklager, sa han kaldt.
Jeg trenger din kjærlighet.
Hun hørte bare sine egne hjerteslag.
– Du har rett til din egen lykke, Angela.
– Min bestemor i Ohio kjøpte det da hun reiste verden rundt.
Jeg kunne ikke tro i mitt innerste hjerte at du fremdeles ville ha meg, en krøpling.
– Du trodde vel ikke hun kunne det, vår perfekte Michelle.
Dessuten er det noe man aldri har sagt, selv ikke til sine nærmeste:
Hun nøler et øyeblikk, men svarer rolig at hennes ærend neppe vil volde besvær, og at hun
derfor ikke vil gå i detalj i telefonen.
De mørke øynene er rolige mens man lar blikket gli nærgående over hennes uttrykksfulle
ubevegelighet.
Derfor er det ikke til å fatte at han tok sitt liv.
Da ble ditt navn nevnt, husker ikke av hvem.
Hun elsket sin bror.
Langsomt og for første gang efter at jeg fikk vite om det syke hjertet ble kroppen min
igjen fylt av min bevissthet.
Vår barnløshet var min utilstrekkelighet.
Det døende hjertet var min utilstrekkelighet.
Sebastian fødte min manglende skyld.
Kanskje forstår man at det må være ham på grunn av hans oppmerksomme fraværenhet.
Min søster må ha nevnt at Sebastian var svært uvanlig.
En av mine studenter holder forresten på med et forsøk som kanskje vil kunne bringe oss
nærmere en løsning.
Sjokkerer jeg Dem ved å røpe mitt syn på barn og ved å avsløre en død brors amoralske
beskjeftigelse?
En gang på landstedet vårt i Provence bad jeg ham forføre Penelope som drakk te med vår
farmor.
Han hadde alltid mange penger på seg, og hennes fingeravtrykk var på våpenet.
De gikk også inn for piken, sa at hun og Sebastian hadde vært sterkt knyttet til
hverandre, og at hun umulig kunne ha forvoldt hans død.
Først antok jeg at politiet ville beskytte sine landsmenn.
Her er den adressen hun i sin tid hadde.
De tror de kan få alt for penger, også dine innerste tanker.
Når han dukket opp hos min farmor og meg ble hun oppspilt.
Ansiktet hennes hviler mot lårene, fingrene borer seg inn i en.
Hunden har ført henne til hennes indre, lukkede rom.
Var det hennes sannhet om Sebastian?
Hva vet du om min familie?
Sebastians død forandret mitt liv.
Dessuten treffer man sine egne der, unge piker man kanskje en gang gifter seg med.
Tilværelsen ved Yale med «sine egne», veloppdragne døtre av velstående familier, og
nettene med farvede prostituerte i Dakar og Bangkok?
De trodde meg ikke da jeg sa at Sebastians død forandret mitt liv.
Som Sebastian, hans død og en bok om ham er det.
Men det var bare en rolle han spilte for å skjule sin fortvilelse over menneskenes tomhet
og nød.
til steder man aldri tidligere hadde satt sin fot.
Mitt navn er Claudette Brisson.
På familien kom hans død uventet, for meg var den nærmest naturnødvendig...
Når man vet at Sebastian var hans sønn, ser man likheter:
Jeg var jo hans far.
Naturligvis hørte jeg da om alle de burleske innfallene hans, og vi moret oss over mine
små malayiske elskerinner.
Kan han da rope ut sin fortvilelse?
Du tror kanskje din far har glemt både deg og stundene ved frokostbordet.

Derfor måtte hun gjenta hans selvmord.
Mener De at mine medarbeidere og jeg skulle ha drept denne Sebastian Warden for å få et
nytt hjerte til en ganske tilfeldig, middelaldrende britisk kvinne?
Efter at hennes venn døde, har det utvilsomt vært en måte å møte sorgen på.
Den britiske kvinnen er kanskje et uheldig eksempel fordi hun tok sitt liv.
Kanskje var hjertet hans eneste bidrag til medmenneskene.
Skal man la seg knuse av deres smerte?
De vet kanskje at man skriver på en bok om Deres sønnesønn Sebastian.
Jeg burde ha servert Dem te, men min sønnedatter er aldri til stede når man trenger henne.
Min sønnesønn Sebastian satte pris på et glass når han en sjelden gang besøkte meg.
Hans eneste.
De burde treffe min sønnesønn Sebastian.
Selv Camilla, min sønnedatter, blir sittende i en krok og lytte, svakt rødmende.
De svartkledde kvinnene står på kaien og venter på å få gjort sine innkjøp.
Men det er hennes påfallende alminnelighet som får en til å legge merke til henne.
Jeg sa også at Sebastian fødte min manglende skyld.
Man hører sin egen stemme.
Men hans uklare, lammende angst berørte meg ikke.
Musklene kan ikke engang bære sin egen tyngde.
Sønnen eller kvinnen man i sin tid forlot?
Dine øyne.
Øynene betrakter en rolig mens man prøver å la blikket trenge gjennom hennes
uttrykksløshet.
Ett ord tvinger seg forbi alle andre fra bevissthetens innerste rom, skremmende i sin
nærhet.
Men den første tanken gjennom ham gjaldt likevel hans egen verden: vil de vakne og finne
meg nå?
Håret hennes hadde vært en meter fra hans hår.
Og snart skulle de grave de drepte opp igjen og kjøre dem til deres egne kirkegårder.
Han svarte at han gjorde det på sin måte.
Og Åge på si side hadde ingen andre å være sammen med.
Og nå måtte Kristian bevise at han ikke kunne ha spent bein unna noen på sitt lag: han
sprang, sprang og sprang.
lensmannen ville bli sjeleglad om noen gikk bort og meldte ham for at han ikke hadde gjort
sin plikt.
– Gå inn for vår sak!
Fangens puls og hans egen slo visst til slutt i takt?
Jeg skriver en tilståelse i hans navn...
Der hadde han det: han ville ikke følt det slik om han visste hans side var den rette.
Og han visste godt det var hans plikt å gjøre det.
Opp av den, som skremte, grå ord, ville hennes brutte vilje komme, om han greidde å bryte
den.
Det gjaldt henne, det gjaldt alle på hennes side.
Ansiktet til Maja, Toves ansikt, hans eget ved siden av de to.
Da freden kom, var det flere i hans ring som skjøt seg.
Men den første tanken gjennom ham gjaldt likevel hans egen verden: vil de vakne og finne
meg nå?
Han slo seg fram over myrene, han vågde livet for hennes skyld, mens ho var ute med en
annen...
Den nye bygda var å se på etter hans sinn.
– Det veier ikke tyngre mitt liv, Bruse.
Han visste også det gikk an å bite det over, å bite fra seg i sitt eget kjøtt.
Chris likte ikke å høre den spøken i hennes munn.
Ingen brukte sine egne navn.
For første gang i sitt liv ville han bli nettopp her.
Ikke bare med sitt liv, med seg, men likesæle for de andre.
Han var mann for sin hatt.
De han førte krig mot, hadde treet på si side.
På en måte var det blitt hans fugl.
Da leverte han ikke sitt eget brev.

Ditt tap er et tap for alle, som andres tap er ditt.
Din storhet var at du levde videre, alltid, under alle byrder, under grå himmel, under
stjerners prakt.
Så knekte han vateret mot pannebrasken og gikk sin vei.
Cornelius på sin side måtte stå på gangen i en time og tenke over saken.
Jeg for min del skal i hvert fall glemme at du prøvde å legge skylden på Alfred.
«Det er vel hans problem.»
«Nei, det er ikke bare hans problem,» sa hun og gikk helt opp i fistel.
Det var første gangen i mitt liv jeg så en snøfreser.
Det er min hemmelighet.
Kanskje han kunne trenge min assistanse, tenkte jeg og trasket ut i nysnøen, opp til
inngangsdøra.
Jeg syntes nesten det var for ille, jeg klarte liksom ikke å la være å tenke på det som
hennes penger.
Men det var ikke deres skyld;
Det var ikke deres skyld at det var så fordømt varmt.
Deler av produksjonen skal derfor overføres til vår avdeling på Knarp.
Hans jobb var å stå ved båndet og ta imot sekkene som John fylte, sy dem sammen med en
maskin som hang fra taket og stable dem på pallene.
«Det er din skyld at jeg er så deprimert.
Han hadde egentlig ikke lyst på vin, men hadde kjøpt den for hennes skyld.
«Du har ett spørsmål igjen, så er det min tur.»
Han fikk vite at hun var født i tvillingenes tegn, at livretten hennes var lasagne, at hun
ville bli designer eller interiørarkitekt dersom hun kunne velge et drømmeyrke, samt at
hun hadde sitt første samleie da hun var nitten.
«Men hva skal dere bruke den til?» spurte Khan på sitt gebrokne norsk.
«Han er ikke min venn.
Klem fra din venninne C...»
Han var stolt over sin behendighet;
Jeg er sikker på at han brenner sin egen sprit hjemme i leiligheten og at skattesnyting er
en æressak.
«I vårt arkiv?»
De var kyniske som aztekiske prester og slipte sine optiske kniver uten medfølelse.
Min datter visste ikke på det tidspunkt at hun var gravid.
Jeg tenkte på min datter hjemme i leiligheten.
«Det var min datter som ringte.
Det er min svigersønn, vet du.»
I de siste syv årene hadde kafeen vært mitt andre hjem hvor jeg spiser middag og drikker
kaffe.
«Din datter.»
Og det eneste stedet hvor budskapet hadde hatt effektiv grobunn, var i livmoren til min
datter.
Banksjefen kom tilbake fra sin daglige utflukt.
«Det er en av dine kolleger.
Han overtok bensinstasjonen da din fetter sluttet for to år siden.»
«Din fetter.»
«Jeg kjenner samtlige som var i huset til din fetter den natten.
Vi var i gang med vår daglige runde.
Jeg skal gjøre mitt beste.
Jeg lover ikke mer enn det, men jeg skal gjøre mitt beste.
Han satt på benken ved statuen av Collett, lyrikk var ikke hans fag.
Han så lenge på meg og gikk til sin vanlige plass ved døren.
Han forlot sin post hver dag en halv time for tidlig.
Og du vet at du ikke har fortalt at din mor skal være barnevakt.
«Jeg trenger å vite at jeg kan overlate min egen unge til min mor.
Om noen år vil det være godt å vite at hun har bodd i hennes hus.»
Dessuten er det mitt hus.
Det beviste at hun hverken var voksen eller barn, men at hun gjorde sitt beste for å være
begge deler.
Vi kjente alle hans kone, noen av oss hadde vært i seng med henne;

Vold er ikke noe nytt i mitt yrke.
Og ikke minst i mine egne sakspapirer.
Vil De se min legitimasjon?»
Og jeg forstår at De ikke bare er hans kollega, men også hans venn og fortrolige.
Det betyr hva hans kone forlanger.
«Kjenner De hans kone?»
Jeg virker kanskje overspent, men det har med det å gjøre at vi delte hans kone.
«Men din mor kan ringe.
«Ditt barnebarn.»
Mens jeg drakk kaffe, så jeg utover byen fra min utkikkspost ved vinduet.
Jeg hørte forbauset på min egen stemme på lydbåndet.
Det var en mann som var trøtt av alle komiteer og som hadde deltatt i sitt siste
plenumsmøte med entusiasme.
Jeg ga ham kortet som opplyste at politiet var min oppdragsgiver.
Jeg har riktignok mine vaner.
I våre moderne sykehus dør man ikke før vi skrur av bryterne.
Han kunne svike sin nærmeste familie på det groveste og være hjelpsom mot onkler og
tanter.
Han gikk til sengs med min kone.
En god stund trodde jeg at han gjorde sitt beste for å kvitte seg med både unger og kona.
Jeg var hans lege i ti år og burde vite det.
Når det gjelder tilpasning, finnes det ikke en mekanisme som våre foreldre ikke lærte oss
til fullkommenhet.
Han tok sine eksamener uten å knurre, giftet seg med den riktige piken, fikk barn og hus.
I hennes plettfrie ansikt fantes ikke en eneste rynke som ikke ville bli møtt med
motangrep.
Den gamle utsikten mot torget, bladene på almene, kirketårnet, torghandleren på sin faste
plass under halvtaket.
Han var alltid meget omhyggelig med å aldri benevne ham som min svigersønn eller som min
datters samboer.
Fra din leilighet,» la han til.
Hun lo plutselig og husket alle mine gamle taler om bygdelivet:
«Om din halvbror.»
Og du kan være glad for at din bestefar ikke hører deg nå.»
Han hadde ingenting de første førti årene av sitt liv.
Det er din vei og nøklene til bommen har du i hanskerommet.»
«Din far eide den,» sa hun.
«Det finnes en del uttalelser som kan misforstås, og som ikke er til din fordel.
«Jeg refererer fra din siste rapport.
Og jeg tenker på hva du skrev om din svigersønn.
«Hun bodde hos sin mor.
«Det du leser i mine rapporter.»
«Det finnes imidlertid notater som er dine egne,» sa politimesteren.
«Er det dine personlige oppfatninger?»
«Jeg så din datter i bilen.»
«Hun likner sin mor.»
«Det var ditt forslag,» sa jeg.
«Han var hos din fetter og må ha sett doktorens bil.»
Det var lenge før din tid.»
«Jeg sitter på min egen trapp, og jeg ser på min egen skog.
Jeg har mitt eget hus og mine egne penger.
«Det kom etter din tid.»
Han brenner sin egen sprit, mest til eget bruk.
«Hvis vi blir her noen dager, er det praktisk å ha vårt eget vann.
«Gikk du direkte fra din mor og kjøpte en flaske whisky?»
Min far hadde hengt hatten på spikeren når han kom hjem om kvelden.
Jeg vet at doktor Vige er din halvbror og at du er den eneste som vet noe om saken.
Her ute på odden var han småkonge og lot sine verste egenskaper komme til syne.
Det var ikke bare en fornærmelse, men han tvilte på min forstand:
«Nei, den tilhører min sønn.

Var han ikke Deres bror?»
Mot min vilje fikk De oppdraget.
Etter hva jeg forstår, er dette den femte saken som har havnet på Deres bord.
Men etter min oppfatning er De altfor involvert.
Det har sine egne lover, og det verste er at lovene forandres for hvert nytt spill.
«Vet De at han har et barn med min datter?»
«Er jeg ikke i min rett til å vite det?»
Men jeg hadde derimot ringt til henne fra alle mine kontorer, rettsmøter, forhandlinger og
seminarer.
Hun kjente meg like godt som sine egne hender.
Jeg gjorde mitt beste for å glemme at det fantes et problem:
«Du likner din mor.»
Jeg har gjort mitt beste for å glemme dem.»
Jeg har heller ikke fortalt at det er en av mine fetisjer.»
Din bror var ikke til å holde ut.
Men til å begynne med visste vi ikke at doktor Vige var din halvbror.
Det alvorlige er imidlertid at du tviler på dine egne iakttakelser.
Din egen gåte.
Vi har alle våre demoner, og jeg vet om dine.
Du skulle finne ut av hvem som forsøkte å ta livet av din halvbror.
Jeg spurte ham, og han sa at du tok dine egne telefoner.»
Pappa trekker de tykke hanskene sine over hennes tynne vanter.
Et sted hvor alle levde lykkelige i alle sine dager!
Tanteheksa viser sine kunster
Jeg tror de flyttet fordi bestemor hadde alle sine nærmeste i byen.
Kom inn i min drøm!
Dette er min drøm!
– Dette er min drøm, sier skyggen.
Tenk om det var sitt eget speilbilde hun hadde sett.
Dvergens Drøm, pappas og hennes hemmelighet.
Det er din skyld alt sammen!
Det er din skyld!
Det var en gutt på hennes egen alder.
– Jeg bare passer på deg, det er til ditt eget beste!
Men de kikket i smug på hverandres mager.
Det er vel ikke hans skyld at tanta mi får migrene av musikk!
Hun så sitt eget speilbilde.
Som om det var bare hennes feil at Dvergen stakk av.
Eveline satte blomster på sitt alter.
«Jeg legger meg ikke opp i andres saker,» sa hun, men hennes irettesettelse hadde ingen
virkning på ham.
Deres takknemlige Åge D. Harper
Men deres Harper var ikke av den sorten som skilte seg, og ikke av den som fruer skilte
seg fra heller.
Og for første gang tenkte hun litt ondt om sin doktor.
Fire papirer har han på meg, han er saktens i sin fulle rett til å føle seg trygg...
Min søster vil ikke gi meg mat, og jeg fordrar ikke å spise alene.
«Den gamle kavaleren er din fortjeneste, kjære...»
«Jeg har invitert fru Harper på et glass av vårt arvegods.
Hun var ikke flink, sikkert så søsteren både hennes skuffelse og forvirring.
Min far hadde god forstand på mange ting.»
«Din skyld, Alex.»
«Din mor,» sa han ironisk og lot emnet falle.
Hun kledde av seg, lakenene kjentes fuktige da hun lå i dem, men på et øyeblikk brente hun
dem tørre og hete med sin uro.
Men kanskje den hvite skjorten var hans tributt.
«Det er min plikt,» sa han nokså utålmodig, «jeg kan ikke bry meg om hva du sier.»
«Og takk Gud for Deres gode hjerte,» hadde han sagt til avskjed.
Han hadde gjentatt sin forsikring.
Klokken 7 gikk han inn til henne, hun var våken og så klar og uthvilt ut, nåja, det var

forsåvidt ikke hennes fortjeneste.
«Det er sikkert ikke nødvendig du, jeg skulle jo takke Gud for mitt hjerte...»
«Jeg drømte så underlig nettopp, jeg drømte om din Birgitte...»
«Min Birgitte?»
Han måtte le av dette møte med sin utålmodighet, den skulle få stå til Elise hadde sett
den.
«Alt til sin tid.»
Han hadde aversjon mot slike upresise ord, men det hadde hatt sannhet i hennes munn.
«Vårt første kjærlighetsmåltid må du huske...»
Han så at hun likte ordet, han løftet glasset og kjente igjen denne dype tilfredshet med
sin forstand på nytelsen.
Han reiste seg og gikk over til henne, han var nesten muntert vidne til sin egen makt.
Hun løftet ansiktet mot ham, han var verdens herre og all verdens herlighet var hans sikre
bytte.
«Jeg hører at vår felles venn, Alex, er kommet,» sa han.
Han satte sine lyse øyne på henne og hevet stemmen.
Den mann som skulle ha hevet fakkel, ja, hevet en fakkel høyt over sitt hode og lyst på
dem.
«Og din tørst...»
«Og mitt begjær etter deg...»
«Du sukker som ditt hjerte skulle briste...»
Hun følte seg merkelig trøstet av hans ord.
«Jeg har levet i synd før, frue, med hennes fulle billigelse.»
«Feil, i hennes øyne er han fremdeles helten.
Min venn, Simeon, sier at hun er et klokt menneske, men hennes vei er brolagt med
minnestener over denne dåd.»
«Han er min eldste og beste venn, han skaffet meg dette huset da han fikk kall her.»
«Han har sine kanaler...»
Vi holdt hverandre i hendene og snakket om døden, det var hele vår kjærlighetshistorie.
Et eller annet skurret i hans fortelling, hun visste ikke om det var fortellingen eller
det motstrebende tonefallet.
I de siste dagene hadde Medaljen aldri åpnet døren til sitt hus uten en følelse av
forventning og redsel.
Mens de i sitt stille sinn foraktet ham slik at han ikke våget å bli alene med dem.
«En mann av din støpning skulle ikke gå her og slite seg ut,» var omkvedet i hennes
lovsang over den fjerne, store byen.
Allikevel mente hun at alt godt kunne skje der, gull og ære for en mann av hans støpning.
Han solgte sin lille, gode jord og dro til byen med henne og Bernt.
Kunne en mann av hans støpning stjele?
«Du snakker til din far,» sa han, Bernt hørte ham visst ikke.
I hennes øyne var han fremdeles en mann av støpning, det var bare byen som ikke hadde
forstått seg på det.
«Nei, det var ingen kostbar mugge, det var en fillemugge vi fikk av din onkel.»
«Jeg takker deg,» sa hun ømt, «jeg takker deg, min prins.»
Han dro henne heftig ned til seg og var på sikrere grunn i brottsjøen av sin lyst.
Derfor var døren inn til hans allerhelligste bare en tynn finérplate, han påsto at han
kunne høre hvor mange kunder det var foran skrankene.
«Min bror og jeg pleier ikke reise før på høstparten,» sa hun, «men jeg liker å være
tidlig ute.
De kjenner kanskje min bror, Alex Holt?»
«Jeg er dessverre en opptatt mann,» sa han, «ellers hadde jeg visst at De og min frue var
bekjente.
«Å,» sa hun, «vårt bekjentskap har ikke vart så lenge, sant å si fra forrige uke.
Hun er fortryllende, Deres frue.»
«Min kone er bortreist for tiden,» sa han.
«Det er deilig på Ringe, litt ensomt kanskje, men min bror tar seg sikkert av henne, han
har et deilig sted deroppe.»
«Min kone er ikke på Ringe,» sa han, «hun er hos sin søster i Fjæresund.»
«Men jeg bruker av Deres kostbare tid, direktør Harper.
«Vi skal gjøre vårt beste,» sa han.

Hun rakte ham sin virkelig behanskede hånd.
«De taler med direktør Harper, jeg skulle ha snakket med min kone, hun bor i naustet, jeg
mener Anikken Grongs naust...»
«Min kone skulle være der...»
Min bror tar seg sikkert av henne.
Hun stakk innom sammen med min bror...
«Min kone er høy og mørk...»
«De trives i vår lille dal, fru Harper?»
Men på huden hennes lå hans kyss og glødet ugenert, øynene strålte av all hennes nye
visdom, hver linje i kroppen hennes ropte om favntaket, hans favntak.
Din jugarfant, du eier ikke en kusine i hele verden.
«Forresten er du mitt salt...»
«Din søster ville blitt en flott prestekone,» sa hun.
Så, hun ville belære ham i hans eget hus.
«Jeg har ikke uttalt meg om dine barn,» sa han stivt.
Så visste hun ikke hva som foregikk, det skulle da også bare mangle i hans eget hus.
Landets yngste lege i sin tid, men ikke noe hengehue for det, litt av en feinschmecker når
det gjelder kvinnfolk, hø, hø.»
Flyet til hans sjette Italia-reise hadde fått maskinskade og kunne ikke starte før om to
dager.
Med denne salven gikk han, hans funksjonærer bukket stumt bak sine skranker.
Men da han kom utenfor døren, begynte hans kalde besluttsomhet å rykke i sine
fortøyninger.
Mannen tok av seg slipset, knappet opp skjorten og klødde seg på sitt hårete bryst.
«Slik,» sa hun og skjøv sitt ene øre ut fra hodet.
Og etterpå hadde han løpt sin vei.
Forresten kan det hende, presten glodde jo som en gal fordi jeg lignet hans kusine.
Jeg har bare reist min vei og kommer aldri tilbake, punktum.
Av krenkelse, å Gud, for en krenkelse jeg har tilføyet deg, for et misbruk av din tillit.
Jeg vet det, du vil bare være den skammelig bedratte som har gjort ditt beste.
Eveline prøvde å si til seg selv at det fremdeles ikke var ført noe bevis for at denne fru
Harper var deres herr Harper s kone.
Hun måtte nesten le, men denne herr Harper hadde alltid sittet på en høy hest i hennes
bevissthet.
Nei, hun var ikke lenger hans hustru og heller ikke mor til hans barn.
Han stønnet og kjente at han aldri ville få gnidd disse horn av sin panne.
Defektene i hennes karakter.
Han måtte da selvsagt stille sine betingelser.
Men en tilgivelse ville utelukkende være betinget av hennes bønn om den.
Og ydmykhet var ellers ikke hennes sterke side.
En mann var nå engang slik innrettet, en kvinne burde vite at hennes skjød var hellig.
Og hun ville være i sin fulle rett til å bruke dette våpen.
Han snudde ryggen til sengen hennes, men på nattbordet sto bildet fra «din Elise».
«Deres kone?»
«Og dette instinkt sier henne at hun er i fare, at hennes eksistens er truet.»
«Du er hele hennes eksistens om jeg må få uttrykke meg klart.
Jeg har båret over med deg, sett gjennom fingrene med all din sjuskete ferd, dine
elendige, små eventyr, din løgnaktighet og tilbedelse av vellysten, din grenseløse
egoisme...»
«Jeg har båret over med deg på grunn av din ulykke og din sorg...»
Ved å holde fast på henne kunne du holde fast på din ungdom, uskyld og renhet.
«Det var noen år etter at din far døde.
«Det har jeg ikke visst, det har ikke vært min mening å kreve noe offer av henne.
Men hun hadde allerede innrettet sitt liv på deg, eller rettere sagt på din uforglemmelige
Birgitte.»
Hun så en fare i Elise, men hun regnet ikke med din liderlighet, hun visste ikke at
Birgitte også var din unnskyldning for å være Alex...»
«Så har vi kappsørget over Birgitte,» sa han, «men jeg vil ikke insinuere at du har brukt
din sorg til noe.
«Min sorg?»

En unnskyldning for hans liderlighet og lignende smukke ting hadde Simeon sagt.
For hennes skyld, det var hele feilen, og hun ga meg aldri opp.
«Du kan ikke kaste ut en mygg,» sa han høyt, «men jeg går frivillig, jeg er en fri mann,
og jeg går når det passer meg, din fordømmade istermave.»
Hun var ikke glad for hans svar, men hun smilte og sa:
«Jeg skulle hilse deg fra ham, vi ble uvenner for din skyld.»
«For min skyld?»
«Ingenting skal få ødelegge vår siste aften vel?»
Da han satt overfor henne ved bordet, husket han den første kvelden, husket sin intense
tilfredshet med dette, et måltid, en god vin og en kvinne.
«Men så var det din sjel, din rene, fine sjel...»
Elise sto der i sin hvite kjole, og av og til merket han at hun strøk svetten av pannen
hans.
Du skal få se, han skal få liv av min vilje.
Ingen snakket, de var grepet av hans spenning, de pustet med hans åndedrag.
Men alle disse menneskene som puster med min takt, skal være vidner, Elise.
«De er hans venn, få ham til å holde opp.»
Aldri holder jeg opp, og hvem er min venn?
Og han så dem alle, Elise med lykten, Eveline, menighetssøsteren, Simeon med sine lyse,
vitende øyne.
Gråt mot hans kne, gråt bittert og uten hensyn til noe.
Løft lykten høyere, min elskede, og lys på min elendighet...»
Ja, hun var i sin fulle rett til å kalle dem hjem nå.
Slik satt hun med sin gode sorg til lysene brant ned.
«De flyr sin vei så altfor fort, og siden kommer de sjelden.»
Det er vår oppgave...»
Og når vi tror vi får svar, er det bare ekkoet av våre egne drømmer og ønsker vi får.
Var det det du ville med din løgn?»
Kvinner som griper etter sin tapte ungdom.»
«Du vet at jeg stoler på deg, du er min hustru, mor til mine barn.»
Han slukket fyrstikken i den vanlige elegante buen, det var ikke tvil om at hans verden
besto.
«Men mitt arbeide har jo vært til vårt felles beste.
Din mor er jo så flink og villig til å passe barna.»
Som om det var hennes sak å forbitres ved denne anledning.
«Dere tar feil, mine herrer, hvis dere tror at jeg ikke kunne elske.
Jeg tapte i en kamp som ikke var noen kamp, jeg tapte mot en motstander som ikke var min
motstander.
Her skal ingen ride usett, min elskede...»
Flere av disse forfatterne ble radikale og uttrykte sterke pasifistiske holdninger, både
som privatpersoner og gjennom sin diktning.
Hennes siste bok ble utgitt i 1979, det var en reisebeskrivelse fra Sør-Europa.
I likhet med mange av sine forfatterkolleger tar Solveig Christov spørsmålet om skyld dypt
alvorlig.
Mange av hennes personer er merket av krigen, og mange av dem bærer på en urovekkende
skyld.
Skyldfølelsen kan også ha sin rot i andre forhold enn krigen.
Hans kjærlighetsforsikringer er et forsøk på å reparere denne skylden, mens han egentlig
flykter fra den.
I hennes litterære univers er det oftest mennene som er redde for å elske.
Amalie Skram lar Constance ta sitt liv etter den første natten med sin elsker.
Det er fordi hun for første gang i sitt liv virkelig elsker.
Det fins ikke noe som er stivnet eller frossent i henne, derfor kan Alex lekende lett
forløse hennes kjærlighetsevne.
Og han er ofte offer for normer og idealer som motarbeider hans evne til hengivenhet.
Det viste seg at det var to holdeplasser etter min egen.
– Hva heter Deres kone? spurte hun.
To uker senere meldte min sekretær at Ragnhild var på telefonen.
På trikken fortalte hun at hun arbeidet på arkitektkontoret til sin fetter.
Hun var atten år gammel da hun traff sin mann første gangen.

Etter tre måneder gjorde hun det slutt - det bruddet skulle kaste lange skygger over deres
liv.
– Hva heter Deres datter? spurte jeg.
Jeg ble tilbudt abort i Sveits av mine foreldre, men ville ikke.
Våre foreldre forlangte at vi måtte gifte oss.
På veien oppover passerte vi mitt barndomshjem.
I denne haven begravde jeg mine skatter og mine søstres leker når jeg skulle straffe dem.
Jeg hadde hemmelige rom i en gammel eik, den var min beste venn og den jeg fortalte alle
mine opplevelser - både seire og nederlag.
«Slutt å gråte - gutter gråter ikke,» sa hun strengt, men jeg så at hun tvilte på sine
egne ord.
Jeg styrtet opp på rommet mitt mens de kastet sine rop som spyd etter meg oppover trappen.
Hennes redsel ga meg overtaket.
Fortell henne at hun ikke skal være i mitt tre, og hjelp meg til å forstå regning - vær så
snill...
Jeg vet at jeg burde slutte - både for min egen og barnas skyld.
Da jeg kom hjem, hadde min mann gått ned seks kilo fordi han hadde savnet meg.
Vi følte oss uendelig privilegerte, for vi ble aldri lei av hverandre - vi sto øverst på
hverandres ønskelister.
Deres verden var trygg og problemfri med høytlesning, lekser og godnattsanger.
Jeg skal ikke legge mine uoppfylte drømmer i deg - du skal oppfylle dine egne.
Jeg skal være det menneske i din nærhet som skal hjelpe deg, elske deg og tro på deg mens
du vokser deg stor nok til å leve alene.
– De snakket om Deres to verdener.
Han involverte seg ikke i deres liv - han deltok ikke, på en måte.
Barna var min verden - de vokste opp i hans skygger.
Han hadde ikke noe farsbilde i seg - hans foreldre ble skilt da han var to år.
Og midt i denne solformørkelsen i et kaos av vann, fjell, tåke og ukjente krefter står
Ragnhild med alle sine gåter.
Jeg tenkte på Marie og våre kriser.
Erik var hos venner av oss i Italia, og jeg forberedte min første prøvesak for
Høyesterett.
Hennes velkomstreplikk:
– Jeg tviler ikke på at du er mann, men alt til sin tid og sitt bruk - vet du, smilte
hun.
Maten, vinen og cognacen var like utsøkt som hennes hjem og hennes kjole.
Man forteller ikke sin kone at man er blitt forført og hadde glede av det.
Forstår du ikke at du har voldtatt noe hellig i meg, i mitt innerste vesen - min tillit
til deg!
Jeg var så stolt av vår kjærlighet som var vakker og trygg.
Siden hadde hun aldri ofret dem en tanke - bare beholdt en lattermild overbærenhet for
deres dårskap.
Nå satt hun overfor en mann som ikke ba om flere kjærtegn, men som gråt ut sin fortvilelse
og sin kjærlighet til sin kone.
Hunn-tigerens bytte slikket sine sår.
«Du har tatt min mann fra meg og ødelagt mitt ekteskap,» sa jeg.
«For det første har jeg ikke tatt din mann fra deg - jeg ønsker ikke å gifte meg med
Benjamin.
«Og for det andre er det bare du som kan ødelegge ditt ekteskap, Marie.
Min kone forstår meg ikke.
Du har valgt, Marie, og dine valg vil ramme mange.
Sakte skal vi finne frem til hverandre, og sakte skal våre sår gro.
Din reise har vært lang og vanskelig - jeg takker deg fordi det er stjernene du bringer
meg, - stjernene og oss to!
Det ville hun selvfølgelig ikke - det var også hans hjem, sa hun.
Jeg forsto at hun en dag ville trenge en advokat, men foreløpig var hun sin manns
forsvarer og sin egen anklager.
Julaften reiste han til utlandet for å være alene med sine tanker.
Hun bodde hos sine foreldre, og vi snakket sammen én gang i løpet av den tiden.
Da fortalte hun at hun hadde hatt vonde drømmer natten etter vår siste samtale.

En måned senere reiste hennes mann fra henne.
Telefonen ringte og jeg forsto at det var hennes mann.
Hun har jo en egen far, og da mente han at det ikke var riktig å redusere arven til sine
egne barn.
De andre har vi alltid sett på som vår pensjon - vi måtte sikre oss i tilfelle han ødela
hendene eller øynene sine.
Hun virket bekymret - ikke bare for å flytte ut av hjemmet sitt, men for sin mann og alle
hans problemer.
Det handler egentlig ikke om vårt ekteskap - det handler om angst og skyggene av nederlag.
Kravet er hans intuisjon som forlanger noe kreativt nytt, men han tenker på meg.
Min søster Augusta er et slikt menneske.
– Fortell meg om hans mor.
Hun er ganske dominerende, men hans angst har sikkert mange årsaker.
Min kjærlighet var der jeg var, og jeg ville være i nærheten av ham.
Jeg trodde så sterkt i mange år at min kjærlighet skulle gjøre ham trygg, men den gjorde
ikke det.
– Er det mitt tre du har skrevet om?
Men ingen av trærne ville høre på hans fortellinger.
Jeg skal bringe det kostelige gaver og vann fra min underjordiske kilde, tenkte den lille
sletten.
«Det er din skyld!
«Jeg vil ha vakre blomster rundt mine føtter.»
«Din jord trenger jeg ikke.
Da blir mine frukter enda vakrere og større enn de ble hos deg.
De andre trærne i skogen bøyde sine grener ned og kastet sitt gylne løv og sine blomster
ned i mørket.
Vi så hvordan det vokste ut av deg og ble stort av din kjærlighet.
«Jeg vil ikke fylles med deres blader og blomster - for jorden som bladene og blomstene
blir til, vil alltid være deres jord.
Min jord er rundt treets røtter.
Min underjordiske kilde er tom - jeg orker ikke å elske igjen - det er så vondt,» hvisket
den lille sletten.
«Kan dere se mitt vakre tre?
Mannen bar ikke blomster i sitt hår, han hadde ikke noe gullhjerte i sine hender - hans
hender var knyttet.
– Er det slik vårt liv skal ende?
Er dette vår kjærlighet?
Det var hennes mann.
Jeg vil løfte menneskene opp med min begavelse - de skal se min skaperkraft og lære noe om
seg seiv gjennom meg!»
Men det er ikke for min skyld jeg ønsker det.
Da vi løste atombombens gåte, mistet vi vår uskyld, og dette forvirrer oss og gjør oss
redde.
Ragnhild kom på at hun skulle be Simon ringe sin far, og han gikk inn i et annet rom.
Men det er noe som skremmer meg - hans totale likegyldighet overfor alt som har med skolen
og lekselesing å gjøre.
Det skjedde etter at Simon hadde kritisert din måte å fortøye båten på.
Din mor har fortalt meg hvor stolt hun er av deg og Hannah.
Hun hadde ikke hørt noe mer snakk om separasjon, men hennes mann ringte fremdeles til alle
døgnets tider.
Nå vil jeg gjerne invitere min yndlingsklient på middag - det ser ut som om hun kunne
trenge litt omsorg.
– Den idioten der er en av mine venninner gift med!
– Hans kone er i samme situasjon som jeg.
Aldri har de to utlevert sitt privatliv, og det var de enige om ikke å gjøre nå heller.
Dette er en menneskelig tragedie - dette handler om to levende mennesker og deres barn, og
deres liv.
Jeg vil ikke overlate mine tårer og min smerte til noen andre enn en Goethe eller en
Schiller.»
– Min kone ønsket seg bestandig smykker med perler, sa jeg.

– Hvordan reagerte din mann på et slikt pengeforbruk?
Jeg tror han moret seg over min litt ulogiske omgang med penger.
Vårt kjærlighetsliv var spennende - vi druknet i hverandres kjærtegn - vi kunne le og
gråte sammen.
– At jeg minner om hans mor, mener du?
Den speiler deres verden, og jeg kan forstå at de nesten blir avhengig av den.
Hun fortalte om de gangene hennes mann hadde hatt dødslengsel.
Hun forsto ikke at hennes kjærlighet ikke gjorde ham sterk og at hennes livsglede ikke
hjalp ham.
Hun hadde i alle disse årene hentet krefter fra utmattelsen av deres kjærlighetsliv.
Hvor godt kjente jeg Marie de første årene av vårt ekteskap?
Marie brukte lang tid på sitt sorgarbeid.
Våre telefonsamtaler og brev var for døve ører og øyne.
Hun vever sitt brudeslør for evigheten - det er så vakkert.
Jeg klarer ikke å leve uten deg og din kjærlighet.
Fortsett å løse gåter, Ragnhild - prøv å finne svarene rundt din kjærlighet.
– Det som bekymrer meg, er at jeg da mister min yndlingsklient.
– Min datter, Cecilie.
Du har mistet din datter og din kone.
– Din sorg er ikke mindre - du skal ikke tro det.
Ditt sorgarbeid er like komplisert.
Jeg husker hvordan jeg slet med det i sin tid.
Det skal være min egentlige julegave.
Derfor skal du ikke gruble mer over min gåte.
Det er min lodd i livet å gjøre det.
– Og så ber han deg slutte å gruble over hans gåte?
Da vil de leksikale kunnskapene komme ut igjen preget av vårt følelsesregister og farger.
Snakket du med din mann om disse ringene?
Jeg kan ikke fly, jeg kan ikke hjelpe deg - jeg er helt avhengig av at dine vinger bærer,»
sier han.
Hun har flyttet fjell - hun har knust fjell - for hans skyld før.
Hennes krefter bar ham opp dit, og nå sitter hun og vokter sitt bytte.
– Din mann må jo ha sett deg male?
– Hans kommentarer til mine bilder gjorde at de først ble hengt opp etter at veggene her
var nesten tomme.
– Jeg slapp å virkeliggjøre mine drømmer fordi jeg gikk opp i hans.
At jeg skal fratas alt - min mann, min sønn og mitt hjem.
Min lidenskap og måten jeg uttrykker den på, er i slekt med min dødsangst.
– Hans kone?
Ragnhilds nokså uortodokse syn på kristendommen og dens hovedpersoner, moret meg.
Jeg lurte på om hennes kjærlighetserklæringer også lød slik?
For det var noe truende ved hennes kjærlighet - den var så absolutt.
Mye i henne hadde slingringsmonn - annerledes tanker, nye innfallsvinkler og mater å leve
på, men hennes kjærlighet og hennes lidenskap hadde klare grenser.
Var det det som hadde skremt hennes mann?
Hennes krav om trofasthet, åpenhet og hengivenhet?
Mine klør lager ikke små risp i huden - de spruter ild, de lyner av ord.
Det gnistret rundt henne, og jeg fikk en liten anelse om hva hennes temperament kunne
avstedkomme.
Hvorfor trodde jeg at jeg var i stand til å male hans bilder?
Hvis jeg ikke klarer å uttrykke min kjærlighet bedre enn jeg maler, forstår jeg at han
ikke forsto at han var elsket.
– Det er noe annet i tillegg... hans bilder gjennom alle disse årene.
Jeg vet at vi ikke kan finne svarene i vår ytre hjerne, og det forvirrer mange.
Hva skjer den dagen det store «jordskjelvet» kommer og kjærligheten skal vise sin styrke eller gjennomskues?
Hvordan kan jeg se mine farger i ham hvis han ikke gjenkjenner sine farger i meg?
Hvorfor forsto hun ikke at hun ikke var hans elskede, men hans krykker?
Vi hadde selvfølgelig fortsatt å snakke om hennes mann og hans krise.
Jeg skulle ønske hun hadde brukt halvparten av kreftene hun brukte på hans problemer til å

løse sine egne.
Denne enorme uroen og forvirringen som dominerte ham, fokuserte hun på hans kreativitet.
Verdensfreden har jeg ingen illusjoner om, men din begavelse setter jeg store
forventninger til.
– Jeg har historien på min side.
Jeg hadde aldri sett henne slik før - hennes gråt hadde vært stille.
Jeg er så sliten av alle mine ubesvarte spørsmål!
Var ikke hun to år da hun kom inn i hans liv?
Det er da kjærligheten skal vise sin styrke.
Kjærlighet nok til å ville leve, kjærlighet nok til å ville overleve - for sin egen og den
andres skyld.
Jeg kan ikke tilby deg noe annet enn meg seiv... og min kjærlighet.
Hvorfor klarer jeg ikke å få alle de vakre bildene ned på lerretet slik jeg ser dem i min
fantasi?
– På grunn av hans leksikale kunnskaper?
– Nei, jeg er ikke sint, men nokså irritert på din mann som oppfører seg som en
superegoist.
Hvis det er galt det som skjer nå, er det en like stor forbrytelse mot hans liv som mot
mitt.
Hvor fattig blir ikke hans liv da.
Og i hans øyne hadde hun lest alt som kunne leses om kjærlighetens gaver og dens
fortvilelse.
– Lille Ragnhild, jeg er så lykkelig for din skyld.
Det er tusenvis av netter igjen av våre liv hvor vi skal snakke sammen og fryde oss over
hverandre.
Jeg trodde det var jeg som tenkte, men mine gåter fant jeg ikke svarene på.
Det er han som har tenkt, og hans lange reise har brakt ham hjem.
«Se mine gaver - jeg strør dem rundt deg og legger dem i fanget ditt.
Hele min drømmeverden, hele mitt fantasirike og min skaperkraft skal ligge rundt deg som
en evig sol.
Jeg er så glad for din skyld.
– Si at det er en fjern slektning som døde i barselseng atten år gammel med sitt fjerde
barn.
– Hva har han tenkt å forandre for din skyld da, Ragnhild?
Jeg lurte på om hun nå ville glemme alle sine gåter?
Plutselig forsto jeg hvordan vårt rot hadde plaget ham.
For første gang sier du vårt rot.
Dessuten har han gjort noe med sine vanskeligheter.
I dette grenselandet mellom liv og død - bor vår smerte.
Her tar vi våre vanskeligste valg;
– Geologene har sin versjon.
Det er et vanvittig bilde av vårt liv.
Den 13. mai 1983 var Maries og min bryllupsdag, men det visste ikke Ragnhild.
Men jeg beholdt den vakre skyttelen - for den har noe med mitt liv å gjøre.»
Hans kommentar etterpå var svært veslevoksen:
– Mitt hår er ikke langt!
– Så får jeg bestille min egen telefon.
– Han sa du var årsaken til hans problemer.
Litt av en mamma vi har, Simon - hun voldtar sine menn både fysisk og psykisk.
Den siste blomsten fra min have blir min blomsterkrans til deg.
Dine hengivne Georg og Katarina
– Det har vel noe å gjøre med hennes måte å være venn på også.
– Det er i så fall hans egen skyld.
Da hun i sin tale skulle takke dem, sa hun:
Der er mine livreddere - jeg elsker dere.
Dette var ikke hennes problem, men like bekymringsfullt for det.
Hans psykiater hadde sagt at han måtte sove alene.
Hva med hans store ord om ensomheten, som Ragnhild riktignok hadde satt et spørsmålstegn
ved?
Alle hennes puslespill falt fra hverandre, og de få bitene hun fant, kjente hun ikke

igjen.
Men jeg så hun tvilte på sine egne ord.
Denne praktfulle regnbuen jeg så hvelvet over vårt liv og som endte i en grav?
Narrens bjeller skal være min gravsten Hun var av dem som sendte bud med vinden for å fortelle sin elskede at hun ønsket ham
fred.
Dette ser mitt tredje øye, men jeg forlanger ikke at du skal forstå det.
Hans og mine nederlag.
Utenfor treet er hans nederlag, inni er mine.
Mine egne barn, både fødte og ufødte, ofret jeg på et fattig alter;
Du skal alltid være den jeg maler mine bilder til, og du skal se dem først, svarte han.
En liten pike på to år som hele tiden stumt hadde bedt om hans kjærlighet.
Din Ragnhild.
– Slutt å tenke på hans liv, tenk på ditt eget nå, Ragnhild.
– Er det sant at planetene bestemmer over våre skjebner?
Hos mannen står jeg for hans forhold til kvinnen.
– Nei, du skal ikke forandre deg, men du skal uttrykke din personlighet mer ærlig.
Du skal bruke din fantasi og skaperkraft, din kjærlighet og humor slik du har gjort til
nå.
Du skal løse din gåte - så må han løse sin.
Du skal bruke din skaperkraft til å vise ham hvem du er.
En dag får du vite svarene på alle dine spørsmål.
Hun skulle bruke sin skaperkraft til å vise Peter hvem hun var.
Det var som om de var hverandres narkotika i mange år.
Han skal oppfylle sine egne, men jeg skal hjelpe ham til å tro at han vil klare det.
Mine drømmer kommer siden hvis jeg får tid.
Mine klør lager ikke små risp i huden - de spruter ild og lyner av ord.
Jeg skal ikke leve ditt liv, men forsøke å hjelpe deg til å bli i stand til å leve det
alene en dag.
– Nei, dette brevet forteller nettopp at det ikke er OK, og at det bare er ditt problem,
er en sterk overdrivelse.
Dette er i høyeste grad også mitt problem!
En sår liten vuggesang til trøst for mitt ulykkelige barn.
Kanskje han forsto at jeg snart ville få vite sannheten og ville avlede min oppmerksomhet.
Han kjenner meg - han kjente mine absolutter når det gjaldt trofasthet.
– En dag vil du treffe en mann som tar imot dine lengsler og gir deg kjærlighet.
Jeg skal ikke svikte deg, jeg er din venn.
– Det var jeg som fant dem opp, for å forsøke å forstå mine gåter.
– Du må ikke være redd, for jeg skal hjelpe deg til å komme dit hvor dine drømmer bor.
– Var jeg bare et av dine eventyr - en av dine drømmer?
– Du er mine barn, mine foreldre, min familie, kolleger, venner.
Du var alle dem som så mine tårer og lot meg gråte.
Det var far som ville reise, det var hans forfremmelse, hans store sjanse.
Det er min egen mann som har skrevet det.
– Hva med meg? sa jeg, men det var ikke min stemme.
Det var trav som var min rytme, ikke den ville, frie galoppen.
Vi tilpasset oss de strenge reglene, samtidig som vi skapte oss vårt eget uryddige liv,
med våre egne regler.
Han var den absolutte autoritet, all makt var samlet i hans hender.
Ingen lo naturlig i hans nærvær, seiv lærerne oppførte seg unaturlig når han var i
nærheten.
Anita satt helt stille på sin oppredde seng, og hadde ikke et støvkorn på nattbordet.
Vi sov sammen, spiste sammen, delte hverandres klær og forelskelser.
Vi var månesyke og desperate, og det var vår fortvilede hemmelighet.
Jonas var tilbake i sin gamle klasse, og han hadde det fint.
Når hun var hjemme, gjorde hun sitt ytterste for å bevare husfreden.
Også for Mary var det en selvfølge at man elsket sine foreldre.
Hun kan ikke sy, men det vil hun ikke innrømme, og hun vil ikke la meg sy mine egne.
Men nå er det din tur, Mary.
Da jeg var 10 – 11 år bodde vi i Afghanistan, og der hadde jeg min egen hest.

Jeg skulle ønske jeg slapp å bli vist fram til stadighet, men alle mennesker elsker sine
foreldre.
Nå er det din tur, Elsa.
Hun reiste sin vei.
Det er det verste, kanskje, men det var jo ikke bare hennes feil.
Vi trodde ikke våre egne ører.
De hadde nok sine mistanker, men de klarte ikke å avsløre oss.
Jeg hadde blitt kysset før, av keitete gutter på min egen alder.
Hver kveld snek vi oss avgårde og fant våre små skjulesteder.
Vi bar vårt eget utstyr på ryggen, og var stolte av det.
Det var et selskap som trengte et større bord enn det som fantes i deres hytte.
De spiste raskt, og forsvant så ut til sin egen hytte.
Sowerberry og jeg måtte støtte ham på hver vår side.
Det var også deres siste dag.
Til min store overraskelse fant jeg Christiane på rommet.
– Min mor skulle besøke Sowerberry.
Men Karin fra Sverige og Bea fra Filippinene skulle gå i vår klasse.
Bak dem fant vi vårt nye skjulested.
Alle visste at Jeff hadde vært ute etter henne, men hun hadde sine prinsipper, som hun sa.
«Du kan godt sende noen ord til din mor, Elsa.
Da hun var ferdig, tok det en stund før støyen nådde sitt vanlige nivå.
Alle var afrikanere, og vi betraktet dem som våre tjenere.
Alt ble registrert, og vi skulle få vår straff når tiden var inne.
På kort tid hadde vår nye rektor klart å tilegne seg en ganske oppblåst mine.
Christianes mor hadde ikke betalt mer enn halve skoleavgiften for sin datter, og dette
hadde Miss Lundberg raskt funnet ut av.
Istedet ga hun beskjed om at hun straks skulle hente sin datter og ta henne ut av skolen.
Den mannen er din far, sa den andre mannen anklagende med dyp stemme.
– Stan Warner var min far!
– Over mitt lik!
Stan Warner, fremstående fabrikant, underslo store summer fra sitt eget firma, myrdet kona
si og begikk deretter selvmord.
– Det er ikke ditt hus, innvendte Neil Charles.
– Jeg kan ikke huske jeg har bedt om din medfølelse.
Du kan bo i mitt hus og late som du er min livvakt, eller hva du foretrekker å kalle det.
– Hvordan hadde du ellers tenkt å forklare mitt nærvær?
Hun følte hans motvilje overfor henne nærmest som noe håndgripelig og levende.
– Jeg er din forlovede.
Hans reaksjon på hennes anklage kom helt uventet.
Det har aldri vært stilt noen spørsmål angående din uskyld.
– Når det hele er over vil min sanne rolle avdekkes.
Nei, tvert imot, han gjorde sitt beste for å være uhøflig, arrogant og ufølsom.
Men hun var ikke interessert i å la ham praktisere sine kunnskaper på henne.
– Jeg kunne ikke la deg snakke stygt om mine evner.
– Jeg er ikke din kjære! utbrøt hun spontant idet hun hilste på stefarens
fabrikkdirektør.
– Mitt første besøk, svarte han.
Tracy ble rørt av hans bryske deltagelse.
– Jeg antar at hans sosiale bakgrunn ikke var bra nok.
– Sa kløktig av deg, sa Tracy forbauset, fast bestemt på at hans spydige kommentarer ikke
skulle gå inn på henne.
Jeg måtte jo tenke på mine barn.
– Å være kjekk er ikke nok i mine sirkler.
– Du arbeider hos min... hos ham?
Det var ikke det at han ikke likte hennes type, det var henne han ikke likte.
Så ironisk at en mann som Maureen hatet så dypt kom til å arve alt hun eide, mens hennes
eneste datter ikke fikk noen ting.
– Det er ikke mitt hus.
Dessuten var de mine foreldre.
– Jeg er i stand til å kjøre min egen bil, sa Tracy.

Han gjorde det helt klart at han ikke satte noe særlig pris på mitt nærvær.
Heldigvis krevde kjøringen hans fulle konsentrasjon idet bilen humpet over et
jernbanespor, og derfor slapp hun å svare.
En fremmed hadde trengt seg inn på hennes enemerker.
Det skulle ikke hans medsammensvorne heller.
Hans hus.
Hele hennes indre var i fullt opprør.
– Jeg vil ikke sitte her og lytte til dine dumme meninger.
– Jeg har aldri trodd at Stan underslo de pengene eller myrdet min mor.
Skilsmissen var hans andre sjanse.
– Det er din egen skyld, Tracy.
– Du er det ekleste og mest frastøtende menneske jeg har møtt i hele mitt liv.
Hun følte det som om hans nærvær fikk arbeidsrommet til å krympe, og lukten av terpentin,
maling og lim som alltid preget rommet, greide ikke å fjerne den sensuelle duften av
moskus.
– Min kunde vil gjerne gjenoppleve noe av fortiden sin, derfor fikk jeg i oppdrag å bygge
dette huset i miniatyr.
Hun sparket ham ut av huset og deretter sparket din ærverdige bestefar ham ut av Denver.
Han mislikte ikke alle rike piker, hans antipati var reservert for Jake Archers datter.
Det vesentlige var at hun ikke måtte la deres valg påvirke hennes liv.
– Det er mitt arbeidsrom, og jeg bestemmer forholdene jeg vil arbeide under.
– Var det ikke det som var motivet for ditt lille forsøk på å forføre meg?
– Hvis jeg har oppført meg så dårlig at du er redd for meg er det ikke din feil.
Jeg skulle ha fortalt deg hva jeg mente med din sikkerhet.
– Jeg lurer på hvorfor vår mystiske brevskriver valgte dette stedet?
– Alle sammen tilhører din sosiale omgangskrets.
Hvis det er riktig at vår mystiske person ikke vil røpe sin identitet, vil et oppbud av
politi bare skremme ham vekk.
– Å lage mat er bare et av mine mange talenter, sa han.
Men den kjærligheten følte tydeligvis ikke Jake Archer overfor sin eneste datter.
– Min kjære Tracy, da er det vel ikke noe farlig?
– Hvis det er til noen trøst, sa han med et ondskapsfullt glimt i øyet, - så innrømmer
jeg at jeg heller vil være her og dele din varme, innbydende seng, men dessverre, plikten
kaller.
Dette var hans måte å straffe henne på fordi hun ikke hadde adlydt ham.
– Er det høyt nok for å melde min ankomst? spurte Neil.
– Mine venner vet selvfølgelig om det, men de fleste betrakter det som Tracys lille
hobby.
– Sosietetspiken Tracy Warner og hennes yndige små hus.
Smerten i stemmen til Jess gjorde at hun fikk midlertidig avstand til sine egne problemer.
Plutselig skjønte hun, i sin iver etter å overbevise ham, at hua hadde sagt for mye.
Men det du nettopp sa gjaldt ditt eget liv, ikke sant?
Jeg tror at den eneste gangen hun trosset deres vilje var da hun giftet seg med Jake
Archer.
Stan dyrket mor og til gjengjeld fikk han all hennes oppmerksomhet.
Til hennes overraskelse rakte han henne håndkleet.
– Min skyld!
– Var det min skyld?
– Det var din feil, sa Neil og gikk opp på siden av henne.
Og det var ikke min feil.
Han fortalte meg minst tusen ganger at du måtte ha arvet intelligensen til din kjødelige
far.
– Jeg ville ikke at du skulle fortelle om vår lille sammensvergelse.
Nå er det din tur.
– Dine nye barnevakter har akkurat kommet.
Barnepiken må være verdt sin vekt i gull, jeg visste ikke at det var så krevende å passe
barn.
Unnskyld meg, men er det ikke hans egne barn vi snakker om?
– Alle fedre burde lære å kjenne sine egne barn, sa Tracy med en prektig mine.
– Selv om jeg liker å stå her og høre om dine tapre bravader, så stuper jeg likevel til

køys.
Tracy lå helt ytterst på sin side i sengen.
– Tro det eller ei, jeg foretrekker min kvinne våken og villig.
Et kjærlighetsoffer til sin make.
– Nei, det var min feil.
– Brenne ned huset mitt!?
Neil var stesønnen til Jake, sønnen han foretrakk framfor sin egen datter.
Min datter?
– Du ville ikke at jeg skulle gjenforenes med min far.
– Stesønnen til Jake eksisterer bare i dine tanker.
– Faktum er at både Ed og jeg setter stor pris på ditt selskap, derfor skal du bare
slappe av.
Ed sa jeg skulle passe mine egne saker, men...
De bodde sammen med dine besteforeldre, og Jake hatet det.
Samtidig ville Stan aldri gjøre noe som ville gjøre din mor nervøs eller urolig.
Tracy kunne ikke forandre på fortiden, men hun kunne forme sin egen framtid.
Hadde det ikke vært for hennes egen svakhet, ville Blake ha blitt arrestert mye tidligere.
Hun trodde på det Neil hadde fortalt om hans forhold til Jake.
Selv om hennes følelser hadde forandret seg, betydde ikke det at Neils følelser hadde det.
Hun var sikker på at han ikke lenger foraktet henne, og det faktum at han hadde latt
hennes følelser gå foran hans egne, måtte bety at han brydde seg litt om henne.
Et barn nedover veien går med ryggsekk og regn i sitt hår.
Men hans egen far.
Han tok den og tenkte, nå er det kanskje min tur.
Jeg skal ta begge mine hender og passe på mammas hånd.
Jeg henter min egen dyne, tenkte han.
Jeg kan i alle fall gå på mine egne ben.»
Han er glad i meg, og da ville han ikke dra sin vei uten videre.
«Sitter du her i dine egne tanker?
Potten satte seg helt inntil døra på sin side.
«Spis litt da, for min skyld.»
Hvis jeg tjener mine egne penger, må jo mamma bli glad.
På kjøkkenet satt mamma på sin gamle plass ved bordet.
«Det er ikke mitt problem.
Det var ikke hennes feil at hun drakk, men egentlig pappas.
«Din idiot, hva er det du driver med?»
«Du har tatt fire hundre kroner fra din egen mor, hva kaller du det?»
Nå var det hans tur, Potten la tingene fra kurven opp på disken.
Og så er det min skyld.»
«Jeg følte at det var min skyld at hun kom på sykehuset også, det var så vondt.»
«Det er ditt eget valg, stikker du av nå, må jeg rapportere det.
«Det er for din egen skyld.»
Hun sluttet å drikke da mamma døde, hun gjorde det for min skyld.
«Du skal reise hjem snart, Potten, og jeg vil fortelle deg at du har betydd mye for min
sorgprosess.»
De to årene han bodde der, var de beste jeg har hatt i mitt liv.
Jeg greide ikke å si nei til noe, sette mine egne grenser.
Slik hadde Jeanette avsluttet sitt lille avskjedsinnlegg til ham.
Hun måtte bruke sine siste dollar på bensin.
Det virket som om det hadde sin egen vilje.
Det var tross alt deres første jul i dette huset.
«Hei, hva med mitt forslag?»
Hans avdøde kone, korrigerte hun seg selv.
Hun husket at Alex hadde fortalt henne om sin fortid rett etter at de traff hverandre.
«Far» var hans biologiske far, Ted Saunders, og «pappa» var Alex.
Men da han kom inn i hennes liv, hadde hun visst med en gang at han var noe spesielt.
Han sa at det aldri kunne bli noen annen kvinne i hans liv, og så giftet de seg.
Man kunne tjene mye mer ved å eie og drive sin egen forretning enn ved å jobbe på
prosentbasis for andre.
Det var tross alt det hun i sin tid hadde gjort.

For ti tusen dollar kunne Sarah bli likeverdig partner, dele omkostningene og selv beholde
fortjenesten på sine kunder.
Sarah lånte pengene av sine foreldre.
De hadde hver sin skinnstol med hydraulisk regulering og hvert sitt store speil over
hyllene og skapene.
Hun så at Kay ville få det nesten like travelt, men hennes første kunde kom i det minste
ikke før ti.
Hele veien hjem forbanner han denne Wayne eller Dwayne, som om det var hans skyld alt
sammen.
Han greide ikke å skjule sin iver.
«Jeg sa at jeg løy da jeg fortalte deg at min første kone og sønnen vår omkom i en
bilulykke.»
Etter at hun kom ut, begynte hun å lete etter sin sønn.
Neste dag passet hun opp Alex utenfor hans eget hus.
Hun skrek at han hadde stjålet hennes sønn, og at hun var kommet for å ta ham tilbake.
Gutten var hysterisk, og de fortvilte skrikene hans fikk Laura til å mobilisere sine siste
krefter.
Hun var hjemme i sin egen leilighet.
Men politiet i Albany ville ikke oppgi hans privatnummer - det var mot reglementet, sa de.
Jeg spurte om de kunne gi ham mitt nummer og be ham ringe tilbake.
Hun visste at to viktige forhold talte til deres fordel.
«Mr. O'Hara, De kjenner meg ikke, men mitt navn er Sarah Whitaker.
«Min mann ringte til sykehuset i går og fikk høre at Christine fremdeles er på frifot.
Hvem var det forresten som fortalte det til Deres mann?»
For vår sønn også.»
Han visste til og med hvor hans kone, Sarah, jobbet.
Han trakk på skuldrene og så unnskyldende på Sarah, som om alt sammen var hans skyld.
Uten sin dronning var de forsvarsløse mot Mørkets Fyrste og hans makt.
På kjøkkenet, eller på ditt rom, eller -»
Han gikk på tå opp trappen og bortover gangen til sitt eget rom.
Men å velge en religion - eller ingen religion - fikk bli hans egen sak, når den tiden
kom.
Så snudde han seg mot sin kone, og stemmen ble vennligere.
«Det var jo delvis min skyld.»
Jeg har aldri i mitt liv vært så sint, Sarah.
Jeg er psykologisk henfallen til min mann.
Den var allerede spesiell, fordi det var den første julen i deres nye hjem.
«Da vil De vel gjerne ha noe som både De selv og Deres mann kan bruke.
Det fantes ikke tvil i hennes sjel - hun hadde låst den døren.
«Det er min mann,» sa Sarah til Maestas.
«Hvis min kone sier at døren var lukket, så var den lukket.»
Men etter at hun møtte Alex, var hennes liv blitt helt forandret.
Det ene var at Christine Helstrum var blitt mishandlet som barn, at hun selv hadde
mishandlet sitt barn, og til slutt drept det.
Han måtte hver dag sitte i rettssalen bare noen meter fra den kvinnen som hadde myrdet
hans familie.
«Og Deres navn er?»
Det var det min kone som gjorde.»
«Er De sikker på at dette var den samme kvinnen som kom med trusler mot Deres mann?»
«Det er ikke Deres skyld.
«Du trenger ikke skjære med et magisk sverd, din tulling.
«Han visste at det han hadde gjort var galt, allerede før min mann og jeg sa det.
Og de følte begge at de ennå ikke kjente noen av sine nye naboer godt nok til å kunne
overlate Brian til dem.
Brian må under ingen omstendigheter forlate skolen sammen med andre enn meg eller min
kone.»
Men så var det blitt hans tur til å vise klassen noe og fortelle om det.
Han skjønte at den siste lyden var hans eget hjerte.
«Jeg vet at dere allerede har snakket med noen av våre folk,» sa Yarrow, «så noen få av
spørsmålene kan dessverre komme til å virke litt overflødige.

Sarah gjorde sitt beste.
Keene hadde sin fulle hyre med å få notert alt sammen.
«Under Deres navn?»
Jeg er hans mor, tenkte hun.
Men hvis hun likevel skulle klare å snike seg forbi dem, vil din far være der for å
beskytte meg.
Hun så på Kay og skjønte at hun delte hennes følelser.
Etter hennes oppfatning var aldri noe bra nok, og hun sørget for at alle andre fikk høre
det.
For å gjøre det enda verre, hadde hun med seg sine to sønner, Billy og Lenny.
Han kikket på sin egen klokke, la ukebladet fra seg og rettet seg litt opp i stolen.
Da klokken ble ett, ventet de fremdeles, men nå hadde både Sarah og Kay sine neste kunder.
Sarah var ferdig med sin siste kunde klokken halv syv.
Det var min skyld, Brian.
Til hennes lettelse var kassen nesten full.
Da hun ikke klappet ham, ble han fornærmet og gikk sin vei.
«Er Deres mann hjemme?»
«Kanskje min mann vil snakke med Dem,» sa hun.
Sarah var ferdig med sin siste kunde en halv time senere.
Min mann venter meg.
Hun kastet også et blikk på sin egen klokke.
Hun kunne høre stoltheten i sin egen stemme.
«Dette er mitt hus,» sa han høyt.
«Vårt hus.
Alex og hans kone.
Nei, min kone skal ikke på jobb i dag, men partneren hennes er der...
«Dere får bli uten min hjelp,» sa Sarah.
Hun kjente hans kone, Denise, bedre.
Sarah løp langs veikanten mot deres egen oppkjørsel, men stoppet da hun hørte en bil bak
seg.
Hun så at døren til deres soverom var lukket.
Hun ledet Brian forbi døren og bort til hans eget rom.
Sarah begynte å føle seg som en fange i sitt eget hjem.
Sarah så at det var en benkniv, akkurat lik en av hennes egne.
Hun lette gjennom skuffene til hun var helt sikker på at det var hennes egen kniv.
«Jeg prøver bare å forklare at Deres sak ikke er den eneste vi har å tenke på, Mr.
Whitaker.»
Alex trodde ikke sine egne ører.
«Kanskje jeg skulle snakke med Deres mann først.»
Jeg skal hente min mann.»
Dette er vårt hjem.»
«Jeg må bare lage frokost til min sønn først.»
«Min mann.»
«Sa ikke min mann noe om det i telefonen?»
Så hadde hun gått sin vei før han merket at hun sto der.
Hun husket hvordan hun selv hadde holdt en tilsvarende revolver i sportsforretningen, og
hvordan hun hadde gått sin vei fra den også.
«Min mann... hvordan går det med ham?»
Hun var bekymret for Alex og for deres sikkerhet.
De slipper deg nok ikke inn til din mann så tidlig.
«Kysten er klar,» sa han og gikk bort til sin egen bil.
Og hvor lang tid det ville ta før hun igjen ville føle seg trygg i sitt eget hjem.
«Det var i hvert fall det min mann sa.»
Tuppen av bladet var rødt av hennes eget blod.
Hun kunne høre en liten pipelyd når han pustet, og hun hørte hvordan hjertet dunket i
hennes eget bryst.
Martha holdt opp sitt halvfulle glass med ingefærøl.
Hennes ondskapsfulle handlinger hadde resultert i kjærlighet.
Hva om de av en eller annen grunn hadde tatt min sønn fra meg? tenkte Sarah.
Miriam og Kevin kan ikke tro sitt hell.

«Dere må rette alle spørsmål til min advokat.
Han hadde fått bekreftet sine mistanker, og han la skylden ene og alene på seg selv fordi
han hadde bragt Gloria hit.
Øynene åpnet seg med et rykk da heisdørene åpnet seg i hans etasje.
Da jeg var på Sandmo i sommer, fortalte du at du i din ungdom hadde vært på tømmerhogst i
Pasvikskogene.
Jeg har bodd på garden til Jacob Eide i Pasvikdalen under flere av mine ekspedisjoner.
Dette er over min forstand.
Schaanning satte opp en stor stein der de hadde bodd, til minne om sin kjære Elsa.
Rapporter mine signaler.
Jeg har mine mistanker.
– Mitt navn er Holter Knutsen.
Min base blir her på koia ved Ellenvann.
Du, din luring.
På sine ville ferder hadde han alltid med seg en vakker kvinne som het Ellina.
– Mitt navn er Halonen, jeg er politibetjent ved politikammeret i Kirkenes.
Nå er det min tur, Rune.
Otto var en mann etter deres hjerte.
De trodde han hadde kommet hjem for å leve blant sine egne.
Han hadde snakket med grekere og arabere, men sine egne ville han ikke snakke med.
Ville han ikke ha med folk å gjøre, fikk det bli hans sak.
Ja, ja, ville han fryse i hel, fikk det bli hans sak.
Ville han ha stua full av vann, fikk det bli hans sak det også.
Alt tok sin tid, men alt ordnet seg.
Helt siden Otto brakk nakken i silokummen hadde han hatt sine mistanker.
– Vi kunne ha drept deg, din idiot!
Helserådet hadde gjort sitt beste.
Noen mente han hadde hjulpet tyskerne fordi han var utstøtt av sine egne.
Heretter skulle ikke folk utenfra dra på fliren og lure på hva slags idioter som bodde på
hans kanter.
I sin taushet var han den som så det vi andre ikke ville se.
Presten Engselius hadde holdt en av sine store prekener.
Det var deres biler og deres liv, han drev ikke begravelsesbyrå.
Hvis Gabrielsen & Ram kjente sin besøkelsestid, kunne de lage en attraksjon verden ikke
hadde sett maken til.
Det var ikke hans feil når noen av dem døde.
Det var ikke hans skyld at de spiste hverandre.
Gud i himmelen var død og belønnet ikke Armand for hans varsomhet.
Dra til Svartehavet, din drøvtygger!
Han prøvde å passe sine egne saker.
Armand på sin side kikket forbauset gjennom stuevinduet på dyret han hadde risikert livet
for.
– Ikke prøv deg, din snik!
«Dere får sikkert overnatte hos min bror.»
Jeg sier bare at det er hans postkasser.
Han pustet lettet da han hadde gravd seg fram igjen og satt på golvet i sitt eget
soveværelse.
Fru Hendl var bortreist og postverket var på hans side.
Hva gjorde de i hans leilighet?
Var det ikke hans leilighet?
Det var døra til sin egen leilighet han ikke hadde fått opp.
Jeg er blitt kastet ut av min egen leilighet!
Det var hans leilighet.
Det var hans leilighet.
Til sitt bruk var det mer enn bra nok.
Det var hans bank de snakket om.
De hadde ikke noe i hans leilighet å gjøre.
Han kunne bevise at det var hans leilighet.
Fru Hendl ville være hans vitne!
Den dagen de glemte å stenge døra etter seg, skulle de få smake sin egen medisin.

Kanskje var det ikke sitt ansikt han så?
Men hennes far så det ikke.
«Du kjenner din far,» sa Märta bare.
Jo, Birgitta kjente sin far.
Hennes mor nikket.
Han hadde sønner og døtre på hennes alder!
Hva en så gammel mann skulle med en ung kone når han allerede hadde sikret sin alderdom,
skjønte hun ikke.
Hun var det eneste av hans barn som hadde fått leve.
Kanskje det var bare hans utseende Birgitta hadde arvet?
Skulle hun virkelig tilbringe resten av sitt liv med denne mannen?
Hun hadde aldri hørt sin far si slike ting!
Birgitta trodde knapt sine egne ører.
Hun hadde vært gift med hans beste venn, også, en villbasse av en ung tysker, Klaus
Luckow.
Det hadde vel strengt tatt ikke vært hans sak i det hele tatt.
Hans oppgave var å skjøtte sitt handelshus‘ interesser.
Sin egen familie ville han ha minst mulig med å gjøre.
Tenk om hun hadde kjent en slik mann, en som var farlig og sterk og som kunne få sine
fiender til å stivne bare ved å se på dem!
Hadde bare en slik mann dukket opp i hennes liv og fridd henne fra Engelbrekt Torgilsson!
Hele hennes vesen strittet imot.
I neste øyeblikk kysset han henne, presset munnen hardt mot hennes munn.
Han bare løftet på skjørtet hennes og løsnet på sine egne hoser.
Uansett hva hun sa, hva hun gjorde, ville han fortsette å ta det han hadde krav på som
hennes mann.
Det var hans rett å ligge med henne når og hvor han ville.
Ville hans berøring ha gjort henne kvalm?
De tilhørte ikke hans folk.
Det var kjøpmennene, de tyske kjøpmennene som var hans frender, ikke bøndene og ikke
gotlendingene.
Det var her de hadde begynt, startet sitt handelsimperium, det som nå strakte seg langs
hele Østersjøens sørkyst, og til Novgorod dypt inne i russernes land.
Eller om det var pengene hans hun erklærte sin kjærlighet til.
Men om kvelden hadde hun vært for trett etter reisen, og om morgenen var hun aldri på sitt
beste.
Kirkerommet avspeilet hanseatenes rikdom, med sine bilder og figurer, og med alle
kostbarhetene som hadde funnet plass på alterne.
Menn ville alltid ha noe igjen for sin beundring.
«Min mann er kjøpmann Engelbrekt Torgilsson,» kom det i ett pust fra Birgitta.
Det skulle gå lang tid før noen kvinne slapp inn i hans hjerte.
Hvorfor hadde hun ikke tatt sitt eget liv den gangen?
Det var som om det var hennes skyld alt sammen.
Heinrich visste at hans sønn unngikk ham.
Ville han ha tilgitt sin far om han hadde hatt samme krangelen med ham?
Nei, Engelbrekt Torkilsson fortjente samme behandling som hun i sin tid hadde gitt Olav.
Selv om hun satt i sin egen hage, så syntes hun det var flaut.
Hennes far hadde vært hard slik, ingen av hans kvinner skulle vise verden at de fantes i
det hele tatt.
«Den første mannen min var gammel nok til å være min far.»
«Jeg vil være din venn,» sa Kristin.
Denne utrolige skapningen kom til hans hus nesten hver dag!
Det var selvfølgelig for hans skyld.
Han var sikker på at Kristin likte sin rikdom.
En skatt en av hans forfedre engang hadde gravet ned.
Han hadde hatet sin eldre bror, hatet ham så inderlig.
Slik skulle det ikke være mellom hans barn, om han hadde noe han skulle ha sagt.
I det øyeblikket var han sikker på at det ikke var en eneste mann i hele kirkerommet som
ikke var oppmerksom på hennes nærvær.
Så de to kvinnene hadde forbindelse med hans kjære far!

Heinrich Niedegger virket slik på de fleste, ikke bare på sine barn, frastøtende og
tiltrekkende på en gang.
«Pass deg, Heinrich, din sønn er en farlig fiende.»
«Han er min sønn...»
Mine barn.
Den vakre stemoren, som han hadde begynt å kalle henne i sitt stille sinn, brydde han seg
ikke noe særlig om.
Hun var hans stemor, hans fars hustru.
Vissheten om det fikk henne til å skamme seg ned i det innerste av sin sjel.
De var selve symbolet på hennes status som gift frue.
Hun ville heller dø enn å overgi seg til hans nåde igjen.
Han hadde sitt arbeid, han hadde regler å leve etter, strenge regler.
Himmelen åpnet sine sluser med et brak.
Hendene hans gled langsomt nedover armene hennes, la seg om livet på henne, og i det samme
la hun armene om hans hals.
Gotland var ikke større enn at det alltid ville være noen som kjente enten Engelbrekt
eller hennes far, eller henne selv.
«Min herre!
Hun gav ham sitt vakreste smil.
«Jeg er redd for hans helbred,» sa hun, «han ser ikke bra ut om dagen.»
Da hun kom inn litt etter, traff hun på sin kjære mann.
Hvis Engelbrekt var i stand til å se på Heinrich på den måten, hvordan ville han ikke se
på sin egen kone?
Munnen hans søkte hennes, like ivrig som hennes lepper lette etter hans munn.
Munnen hennes var så nær hans munn.
Plutselig var hun ikke seg selv, hun var sin mor.
Det var nok av dem som hadde bukket under for hans ambisjoner.
Hadde han forbannet henne for å ramme sin far, faren han hatet så inderlig?
«Din forbannede hore!
Kom ikke her og si det er min unge!»
Han kunne ikke være hennes far.
Hun hadde skaffet seg mange fiender på sin ferd gjennom livet.
Den hese stemmen var stemmen fra drømmene hennes, den samme stemmen som hadde brølt til
hennes mor at den ungen ikke var hans.
Hun prøvde å snu seg, prøvde å vekke sin egen kropp til motstand.
«Ja,» sa hun med en stemme som var sår av gråt, «bare din, din datter, far...»
«Min mor!»
Jeg lette etter din mor, men fant henne ikke.
Han glemte henne fort i armene på sin neste kvinne, og den neste og den neste.
Hun hadde ikke vært den eneste kvinnen i hans liv, og det visste hun.
Det eneste hun ville ha av ham var hans liv.
Han ville aldri innrømme i full offentlighet at han var hennes far.
Den eventyrlystne rundbrenneren av en kjøpmann hadde blitt innhentet av sine egne eventyr.
Skulle den satans mannen noengang få sin straff for det han hadde gjort, så måtte hun
holde hodet kaldt.
Engelbrekt så ikke på henne, heller, han stirret stivt på sine egne føtter.
Hun hadde aldri sett så mye hat på en gang, hadde ikke i sin villeste fantasi kunnet
forestille seg at Kristin, av alle mennesker, kunne se slik ut.
Hun kjente sin mann.
Akkurat da ønsket hun av hele sitt hjerte at det skulle skje.
Hennes egne tanker skremte henne plutselig.
«Tro hva du vil, Karl, du er min sønn, og min arving.
Jeg vil gjøre hva som helst for å vinne ditt vennskap, din tillit,» sa Heinrich.
«Kan du tilgi meg, min sønn?» spurte Heinrich stille.
Tross alt hadde det vært deres trolovelse de skålte for.
Skal tro hva min kjære stesønn har funnet av interesse.»
Men Karl ville egentlig ikke, han ville ikke være bundet av den arven hans far ville
etterlate ham.
Han ville skape sin egen fremtid.
Ville ikke prøve å oppfylle drømmer hans far engang hadde hatt.

Hun ville ligge i hans favn.
Munnen hans hadde funnet hennes munn igjen.
«Vil du virkelig ha meg, min elskede?» hvisket han.
Hånden hans fant en av hennes hender og klemte den beroligende.
Han kunne fremdeles kjenne hennes kyss på sin munn, kunne fremdeles kjenne duften av henne
på sin egen hud.
Hun skulle drepe ham, om hun så måtte gjøre det med sine egne hender.
«En gang spurte jeg deg om hvem min far var,» sa Kristin, «du sa du ikke visste det.
«Han er min far...»
At hun skulle treffe på sin kjødelige far her, var på samme tid underlig og selvfølgelig.
«Nei,» sa hun lavt, «han er min far, og det er mot meg han har forbrutt seg.»
En skatt noen av hans forfedre skulle ha gravet ned en gang.
Hun var fremdeles kona hans, og det var hennes plikt...
Birgitta satt foran Karl på hesten, kjente den sterke armen hans rundt seg, og nøt hans
nærhet.
Hun skulle aldri tilbake til Engelbrekt, hva som enn hendte med henne, så var han ikke
lenger en del av hennes liv.
«Kom, min sønn, jeg skal hjelpe deg,» sa han mildt.
Heinrich visste han ikke hadde vunnet sin sønn tilbake, han ville kanskje aldri gjøre det.
Hun godtok det, de hadde hennes samtykke.
Så inn i de mørke øynene til sin sønn.
«Jeg vet det er en del av din hevn, kjære,» hvisket han en liten stund senere, «en hevn
jeg unner deg.»
Heinrich svarte ikke, det var hennes tur til å snakke og snakke gjorde hun, lenge.
Hun fortalte om sin egen barndom, sammenlignet den med det Birgitta hadde fortalt henne.
Han visste Kristin ikke hadde glemt sin trang til hevn over Engelbrekt Torkilsson.
Kristin ville aldri bli helt lykkelig før hun så sin far død.
Det gjaldt ære, hans egen, og hans folks ære.
Han kikket inn i det innbitte ansiktet til sin far.
Det var hennes folk som sloss der ute.
Kanskje hennes mor ville bli lykkelig nå, hvis han falt.
Kong Valdemar vendte sitt blikk mot selve byen nå.
«Overalt hvor han har støtt på våre folk har han gjort skade.»
Han forlot dem og gikk tilbake til sitt hus.
Heinrich lo, og løftet sitt krus til hilsen.
«Skål, min sønn,» sa han.
Det hadde vært som om han var død og en annen hadde tatt hans plass.
Gorm lå i sin grav ved Visby.
Hun hadde kunnet gi seg hen, i deres felles seng, til ham fordi han var mannen hennes.
Hun kunne nesten ikke tro sine egne ører.
«Den natten gravde Engelbrekt ned pengene sine i løen,» sa han, «de pengene er din
rettmessige arv.»
«Nei,» sa han, «det der tilhører din kone.»
Karl takket dem av hele sitt hjerte.
Hans ferd gikk nordover, til Stockholm, og der ville han slå seg til en stund.
Det var ikke hennes by lenger.
Hun hadde sett sin egen fortid dø der utenfor byportene til Visby.
Hennes lidelsestid var forbi.
Hanseatene overtok denne kolonien og styrte vestens handel med russland derfra, de kalte
sitt hovedkvarter Peterhof.
Han merket til sin forundring at underbuksene var tørre fremdeles.
Men hvordan var det med hans egen?
Italieneren var kjent for sitt svake åpningstempo.
Til sin store glede merket Henrik at han hadde krefter igjen.
Han visste at han aldri i sitt liv hadde vært rødere i ansiktet enn han var akkurat nå.
Slipp min mørke bror!
– Hvor skal du, din lømmel?
Han åpnet porten og gikk ut på veien med små surklende skritt mens han til sin store
tilfredsstillelse hørte noen av drittsekkene klappe.
De var kommet for å hente ham, og nå måtte han tilbringe resten av sin ungdom i

barnefengsel.
Der har du ditt liv.
Si det da, din idiot - SENTRIFUGEN.
– Din klyse!
Jeg tilgir ham av hele mitt hjerte.
Og nå er det min tur.
– Din mor snakker til deg, sa faren.
På den måten kunne de vise rektor Elvenes at det ikke var deres skyld at de hadde en gal
sønn.
Men det aller morsomste ville være hvis moren kom seg ut på kjøkkenet og drukna i sin egen
kakekrem.
Men for hans syke bestemor kunne dette være redningen.
Bobby Hill så litt usikkert på sin eldre kollega.
– Stans, din purkejævel!
– Det er min jobb å vite, president.
Nå er det ditt liv det gjelder.
– Det er ditt valg, president.
Så gikk han bort til sofaen, der han satte seg og tok sin første bit av bløtkaka.
– Ja, det er et styr, sa Alma Johansen, blunket til Henrik og gikk inn til sin søster.
Og mens Peter Pan og hans tapre venner stormet ut av kottet og bort til skattkista,
forsøkte den hjelpeløse kaptein Krok fortvilet å komme seg ut av frakken.
– Mons er min trofaste ridder, skjønner du, sa hun og blunket til Henrik.
Henrik kunne nesten ikke høre sin egen stemme, og Anne hørte ham i hvert fall ikke.
– For min skyld.
Spis din tilvante mat!
Syngende Pil hadde felt sin siste bøffel.
Raske Hjort visste at hans tid snart var omme.
Hans tid var ute likevel.
– Der kan du se, hun har fløyet sin vei.
Champagner er min Yndlingsdrikk og ikke min alene.
Nå var det hans tur til å pine henne.
Så skulle han forsvinne stille og rolig ut av hennes liv.
Han ble nesten overmannet av sine egne fantastiske følelser.
– Mine metere er korte.
– I ditt tilfelle blir det ikke noe problem.
– Gjør det, sa Gamle Ugle, - og overlat Månestråle til hennes skjebne.
– Nei, det er bare oss, sa hennes søster.
Det var iallfall hans eneste sjanse, og den var ikke særlig stor.
Mons var klatret opp på steinen og heiet begeistret på dem, mens han telte sekundene på
sin egen optimistiske måte.
– Jeg har slukket en brann, sa hennes søster.
– Jeg slukket den med mine egne føtter, sa Gudrun stolt.
Sånn så den altså ut etter sitt første kyss.
Det var jo ikke hennes skyld, men alt hun sa var liksom helt galt.
– Din drittsekk.
Han løp som han aldri hadde løpt i sitt liv.
For det var hans skyld hvis Gudrun Johansen døde.
– Jeg er rede til å ta min straff.
– De har forbrutt Dem både mot Deres barndom og mot det ansvaret som kreves av et voksent
menneske.
– Derfor dømmer jeg Dem til å leve resten av Deres liv som en midtimellom.
Fra denne dag skal De holdes innesperret i Deres tretten år.
Han visste at de ikke ville klare å finne plassen med hula, den store steinen og den
magiske hytta uten hans hjelp, men han kunne ikke hjelpe dem lenger.
– I morgen halv ni på mitt kontor, sa rektor Elvenes og trakk fram en pistol.
– På vegne av skolen vil jeg uttrykke min glede over dette initiativet.
En sunn sjel i et sunt legeme er vårt motto.
– Løp, din jævla feiging.
– Løp, din klyse!
– Løp, din jævla tufs!

Halvdan reiste seg og løp inn i svingen idet Henrik begynte på sin andre runde.
Da han begynte på sin tredje runde, hadde Halvdan løpt fire.
– Mitt kontor i morgen klokken kvart over åtte, sa rektor Elvenes og forlot
idrettsplassen.
Jeg hadde nok med mine egne vanskeligheter.
Dette er bare vanlig sosial samvittighet fra min side.
Jeg prøvde å se meg selv med hans øyne.
Thomas var ikke mitt barn.
Det eneste realistiske alternativet, med vår økonomi, var leilighet i en drabantby.
Det bodde mange småbarnsfamilier i nærheten, og Synne ble raskt bestevenner med en
jentunge på sin egen alder.
Hun sa nok at hun ville komme til å gå sin vei, sa det ofte.
Og inne i mitt eget hode hørte jeg en andpusten stemme som ropte:
«Men måtte du gå over mitt lik?» sa jeg.
Jeg ville ikke være for nær dem, jeg var redd min egen nederlagsfølelse skulle smitte av.
Kjersti leste, og alle de uskyldige setningene i barneboken fikk en syk biklang i mine
ører.
«Din umulige unge, se til å åpne!»
«Hun er min datter også.»
Mener du at du må finne igjen den jakken for å få bekreftet din egen identitet?
Jeg så gyset i Kjerstis kropp samtidig som jeg kjente det i min egen.
«Du forstår ikke ditt eget beste.
«Har hennes egen oppfatning noen betydning i det hele tatt?» sa jeg.
Jeg har inntrykk av at hun forstår sin egen situasjon.»
«Min lille pike er bra,» nikket Lucia fort.
Min Zuzana kom ikke hjem.
Det tok lang tid før drømmen mistet sin potens.
«Du skjønner ikke at folk bare må gjøre sitt beste.
Synne grep rundt sitt eget hode med hendene som om hun ville rive det av.
Jeg svarte at det var det mest motbydelige jeg hadde hørt i mitt liv.
Det er ikke din sak, selvfølgelig.»
Men det er jo ditt liv.
Det kan jo være at livet uten rødvin også har sine lyspunkter?
Våre hjemmelagde menneskerettigheter, som vi attpåtil gir blaffen i selv!»
Han mente å forstå mine synspunkter, han sa jeg var et intelligent og frisinnet menneske.
Det var deres bord, ikke mitt.
«Min vurdering er at vi nå i praksis har tapt kampen.»
Min vurdering er at vi nå i praksis har tapt kampen.
«Det blir deres avgjørelse,» mumlet Arild til kulepennen.
Det var jo ikke hans skyld, noe jeg allerede hadde prøvd å forklare meg selv talløse
ganger.
Hennes blodcancer er ikke lymfatisk.
Og skal Synne lide for din samvittighet?
Skal du torturere din egen datter for å kunne leve videre etterpå?
«Du snakker som du har vett til, pleide min bestemor alltid å si.
«Ikke hiss deg opp,» sa jeg, men merket at mitt eget blod også var på kokepunktet.
Etter min bestemor.
Min utvei er bedre, da blir det på en måte jeg selv som er offeret.»
Å, dyrebare barn, vi er alle sammen så opptatt av din helse og fremtid,
Ditt lille monster!»
Jeg hørte bare ekkoet av mine egne ord:
Du må prøve å leve ditt eget liv.
Og før du har løst noen av dine egne problemer, nytter det ikke å ta på seg alle andres.»
«Hvem spør etter din mening?»
«Er dette ditt eneste argument, at jeg ikke forstår?
Jeg våknet av mine egne ord:
«Vi må være varsomme med våre uttalelser.
Han ser på meg, og jeg lukker mine egne øyne, lukker absolutt alt.
Men han tar hånden min likevel, som om han ikke bryr seg om min avvisning, som om han vil
bestemme dette selv.

Han tar hånden min og holder den noen sekunder, altfor lenge, beveger sin egen.
«Jeg gransker ikke dybdene i min utro sjel akkurat nå, men hvis du mener å ligge med
andre, så gjorde jeg aldri det.»
Verden dreide om sin akse, det kunne jeg tydelig se.
Snart er det min tur, hjertet mitt skal stanse, og de skal legge meg på kjølerommet på
rettsmedisinsk.
Gi meg penger til et tre i Thailand, og du skal få din lønn i himmelen...»
Hvorfor var hans anerkjennelse så viktig for meg?
Hans eget lyste av en angstblandet lengsel så sterk at det nesten føltes truende.
Jeg tror det var for min skyld.
Er det... ditt barn?»
Den gamle grå presten som hadde kjent henne siden hennes mor levde, fader Julian.
Han lyttet til hennes skriftemål.
«Gud lytter til det som er i ditt hjerte, barnet mitt,» sa han ofte.
Han satte hesten i skritt, lot den finne sin egen vei.
Dessuten ville han se sin yngste sønn vokse opp.
Kanskje det ville ha vært annerledes om hans far hadde levd, og han hadde valgt en kone
for ham.
Hans far hadde gitt fra seg Skåne så altfor lett.
Hva en mann gjorde i senga, og hvem han gjorde det med, var ikke hans sak.
Og nå så det ut som om Håkon var samme sorten som sin far.
Han hadde ikke noe videre lyst til å dra hjem til sitt eget hus.
Karl lignet ikke særlig på sin far.
Det hjalp bare så lite når de ikke tilhørte hans leir.
Sara var akkurat som hans egen mor;
Hadde han ikke hatt sin svoger, herr Ingvald av Lid, boende hos seg i månedsvis?
Han ba om hennes hånd, så høvisk som han kunne.
Hans mor var søsteren til Ingvald av Lid!
Et krus varm vin hadde vært på sin plass akkurat nå.
«Han er min gjest,» brøt Erlend inn før hun fikk sagt noe.
Han hadde aldri snakket til sin kone om det.
«Det ville jeg også ha vært,» sa fru Helena, «jeg har forsøkt å snakke med din far.
Karl hadde i klare ordelag fortalt Erlend hva hans kolleger syntes om kong Magnus, og
sønnen hans.
Hadde hundene rett til å diskutere sin herre?
Han hadde ikke hatt plass til henne i sin verden fordi hun var en jente.
«Han er akkurat som sin far, og han kvittet de seg med etter det han gjorde.
«Ville hans egen sønn ha gått mot Magnus om han hadde vært noe til konge?» spurte hun.
«Hvor er din husbond, tjener?» buldret herr Ingvald der ute.
«Hva mener du med å kalle meg en stor tulling, din unge tosk?»
«Jeg blir med,» sa han, og fikk et takknemlig smil fra sin svoger.
Det var ikke rent få som hadde gjort sine hoser grønne for den bortskjemte skjønnheten.
«Din forbannede gamle kjerring,» hveste hun.
«Slike ord tror jeg ikke han hadde likt å høre fra din munn heller,» sa fruen, «så nå
oppfører du deg ordentlig.»
Han husket så altfor godt det hans søster hadde gjort.
Hun hadde brakt skam over hans hus.
Erlend var sin egen herre, det var han som var greve av Liljan nå.
«Ingvald,» begynte Erlend, «jeg trenger ditt råd, og din hjelp.»
Dolken han hadde fått av sin mor året før hun døde, bar han i beltet.
Erlend kjente til sin skam at han rødmet.
«Nei,» sa han, «det er jomfru Isabel, hennes søster.»
Til hans store skam.»
Han tok sitt forhold til Gud alvorligere nå, så det ut til.
«Det vet jeg er en løgn, mitt barn,» sa presten.
Så underlig det kjentes å holde hennes hånd!
Hennes far skulle ta imot ham, og han skulle spørre høvisk om å få hennes hånd.
Han tok hånden hennes og førte den bort til sitt eget kjønn, lot den ligge der.
«Din far avviste meg,» han strøk hånden over brystet hennes.
Erlend ville fortsatt ikke tro sine egne ører.

«Ja, min sønn,» sa han, «jeg kjenner henne.»
«Det er din plikt, Isabel,» sa fru Helena.
«Du lar henne ikke snakke med noen, Helena!» hvisket baronen alvorlig til sin søster før
han gikk fra henne og Isabel der midt på kirkegulvet.
Gav Sara et av sine aller kjøligste blikk.
At Ulf ville ha henne, var over hans forstand.
Kjente hvordan hans varme spredte seg gjennom hennes kropp.
«Vil du bli min hustru, Isabel?» hvisket han.
Varsomt strøk han leppene over hennes munn.
«Jeg har bedt henne bli min hustru,» sa han.
Du som alltid har vært tro mot kongen, slik din far var.»
«Du støtter en konge som selger sitt eget land til danskene.»
«Din far gråter i paradiset i dag, Erlend,» sa han.
«Hans sønn er en forræder mot kongen.»
«En konge som er en forræder mot sitt folk,» sa Erlend, «kan ingen mann støtte som ikke er
blind eller dum, eller helt uten ære.»
Skulle han ha løyet og ikke sagt det han mente om kongen fra dypet av sin sjel?
Det betydde egentlig at han hadde mistet sin søster og hele hennes familie.
Kong Magnus hadde vært født til makten, og hans sønn likeså.
Ulf var kongetro, og det ville han forbli til sin død.
Rett før hun lot ham få være den som skulle få plukke den blomsten hun bar gjemt i sitt
skjød.
Han visste bare at han ikke klarte si noe der og da.
Ulf tok imot hennes ømme farvelkyss.
Han som skulle ha blitt med jomfruen ut på sin første ridetur.
Da hans søster Rosemarie rømte med sønnen til en av hertugen av Mecklenburgs utsendinger,
Klaus Luckow.
Hennes selskap...
«De har fått nok, min herre,» sa verten bestemt.
«Denne veien, min venn,» svarte Erlend.
«Rolig, min herre,» sa den grovbygde mannen som plutselig sperret veien foran dem.
«Din forbannede hund!» brølte Ulf og trakk dolken.
«Vil du ha samme behandlingen, min herre?» spurte den ene overfallsmannen.
«Din søster ville ha blitt rasende om hun fikk vite vi ikke var venner.»
«Jeg tør ikke fortelle henne at du er på feil side, og ikke støtter kongen, slik din far
gjorde,» sa Ingvald.
Han skyldte mannen sitt liv!
Ingvald tolket det svaret på sin måte.
Erlend skjenket opp mer vin til sin svoger, og til seg selv.
Stallknekten hadde skjemt ham og hans hus ut for hele byen!
Selv om det var ergerlig at hennes egen familie var innblandet.
Han ville ha sin Isabel.
Han var den siste av en blodlinje, den eneste sønnen hans far hadde fått.
«Isabel,» hvisket han, «jeg vil gå og snakke med din far.»
Før hun fulgte med som hans hustru.
Han hadde sagt han skulle gå til hennes far og be om å få henne til hustru.
Så ham for sitt indre øye.
«I mitt eget hus?»
«Du lyver, Sara,» sa han strengt, «din søster er ikke i stand til å gjøre noe slikt.»
Baronen red først, så kom vognen med hans søster og hans to døtre.
Fikk ikke snakke med ham, og si at hun ikke kunne gjøre noe når hennes far hadde bestemt
at de skulle dra.
Isabel hatet sin far dypt og inderlig der hun stod.
Et sted hun aldri skulle få se igjen, det hadde hennes far lovet.
Han var langt borte i sine egne tanker.
Hjemme, det var Liljan, den flotte eiendommen han hadde arvet av sin far.
Eller hadde hun resignert og godtatt den fremtiden hennes far forespeilet henne?
«Du din helvetes tispe!» utbrøt han.
Kunne ikke la noen få vite at hans datter hadde skjemt seg ut så ettertrykkelig, og brakt
så mye skam over ham.

Isabel hadde nesten ikke sett sin søster siden de kom hjem.
Solen sendte sine myke stråler som et skjær av gammelt gull over de frodige
høysommerengene.
Sara hadde knust hans hjerte, hun hadde brakt skam over ham og hele hans hus, hele hans
slekt.
De ville huske Sara, jenta som prøvde å drepe den stakkars stumme søsteren sin, og som
brakte skam over sin far.
Da hans hustru døde, var det noe som døde inni ham også.
Isabel, så vakker, så utrolig vakker i hans øyne, hun var så lik sin mor.
Hva ville hans far ha sagt?
Han satt vel nå i paradiset og så ned på sin eneste sønn, og skammet seg over ham.
«Ut med deg, din helvetes forræder!» brølte han.
Han ville ikke engang komme i kristen jord, fordi de ville si han hadde tatt sitt eget
liv.
Han kunne jo prøve å redde noen, sin søster Helena for eksempel.
«Hva er det du vil, din satans kjeltring?»
Hans egen Isabel.
Isabel snudde seg og trakk teppet opp over øret, krøllet seg sammen i sin egen varme
lille...
Og det var hennes egen feil.
«La din far få hvile i fred med sin skam.»
«Du er den siste av vår slekt.»
Ble stående et øyeblikk og kjenne på sine egne følelser.
«Baronen er død,» sa munken, «men du kan få et ord med hans datter, om du ønsker.»
Hun studerte hendene hans, og sine egne.
Nå stod hun ved siden av Erlend som spurte henne litt nervøst hva hun syntes om salen i
hans hus.
Tjenestejenta var hennes hengivne slave fra det øyeblikket.
Langsomt ség han ned til henne, la den andre armen rundt henne og lukket henne inne i sin
favn.
Nærheten med hans mage, hans lår, hans bryst, og hans kjønn.
Erlend hadde aldri sett ham før, men nå så han både hertug Albrekt av Mecklenburg og hans
menn overalt der stormenn kom sammen.
Birgitta var hennes rake motsetning.
«Så vær forsiktig, min elskede.
Det har vært en del tvillingpar i min slekt,» sa han ømt.
Var det en slik verden hun ville at hennes barn skulle vokse opp i?
Kong Magnus talte til sine menn.
Så berømt at det til og med fantes en ballade om hans heltegjerninger.
Ingvald av Lid skulle ri i kamp for sin konge.
De var ryttere, de var fotfolk, tungt væpnet, i kamp mot sine egne.
Han ville ikke ha Ingvalds blod på sine hender.
Han hadde falt for sin konge.
Han ville ikke la sin svoger være alene på den siste ferden.
Hun så fire av sine venner snakke sammen, og hørte at de sa:
Magnus og Håkon ville gjenvinne riket, og i 1365 møtte deres hær Mecklenburgs hær, i
hovedsak tyske leietropper ved Gata, midt i Sverige.
Den viste seg å være den mest forræderiske av alle mine underbukser.
Deretter begynte hun å prate om sin far.
Hun var jo en voksen kvinne, sa jeg, hun trengte å gjøre opp med denne mannen som var
hennes far.
Vår mann hoppet ut fra et fjell på slutten.
Ba meg bare om å holde flasken, slik at hun kunne legge alle sine krefter i slaget.
Marianne var fornøyd med sin vin, forsto jeg.
Det var hennes skyld.
Det var jo hennes skyld at jeg hadde glemt dem.
Jeg hadde fått dem av min bestefar, en kjernekar i alt og ett.
Den kremgule kommoden hennes passet slett ikke i min leilighet.
Du, sa jeg, den kremgule kommoden din passer ikke helt i min stue.
Hun, på sin side, syntes fargen var glimrende.

Og hun spurte om jeg ikke heller kunne male en av mine egne ting?
Ja, nå var det vel hans tur.
Vi lager ikke kunststykker med vår energi.
Jeg tittet bort på Marianne og så at hun var svært fornøyd på mine vegne.
Jeg har vel ikke hilst på din kone, sa jeg.
Glenn drakk tett, mens Runar, på sin side, aldri hadde drukket noe med alkohol i.
Og de to kvinnene tok hverandres hender og slapp ikke.
Jeg kunne mine saker, men Glenn kom stadig inn for tidlig på refrenget.
Det ringte på døren og min nabo (Halfred) sto der ute og var svett og glad.
Aldri hadde noen sittet ved mitt spisebord og sett så befriende ubekymret ut.
Han fortalte om hva som var det vanskelige i sin tilværelse.
Og han mente det var livsfarlig at vår tid ikke hadde estetiske meninger som samlet oss.
Jeg sa jeg skulle til mine foreldre.
Til min far kjøpte jeg en badevekt av høy kvalitet.
74) Marianne trodde at jeg hadde bedt henne med til mine foreldre bare for å være snill.
Jeg fikk ti ørsmå raketter av min bror.
Gi meg min datter (jeg advarer Dem).
Egentlig burde jeg helst smile og kjøpe små presanger til mine venner hver dag, mente hun.
84) Herr Slind-Hanssen ringte igjen og jeg fortalte at hans datter var hos Nidar-Bergene i
noen dager.
Enkelte ting vet man bare og det er unødvendig å søke bevis utenfor sin egen intuisjon.
Jeg foreslo at hun for eksempel kunne betale sin del av regningene, og det syntes hun var
greit.
Hun foreslo at jeg kunne legge den under hodeputen, så kunne den virke mens jeg sov, helt
uten anstrengelser fra min side.
For hans del var det altså bedre ikke å se en film enn å se den alene.
Min sjef smiler betryggende og jeg føler at jeg omtrent har fått et løfte om en snarlig
tilbakekomst.
Mange mennesker ignorerer dette, sier butikkdamen, og hun mener at disse over tid vil få
sin straff.
Hun sier at jeg må kose meg mens jeg kan, for det vil være slutt når jeg innser alvoret i
min situasjon (et tidsspørsmål).
Jeg vil bare ikke at hun til stadighet skal ta mine meninger for gitt.
Det er hennes soleklare rett.
Jeg tenker over hennes stadige innfall.
Hun er uberørt av min tilstedeværelse.
Det er en gammel oppsynsmann som bor der med sin kone.
Tilbyr oss rommet til deres sønn (han har flyttet for lenge siden).
Det er nesten hans park.
Oppsynsmannen og hans kone har ikke villet røre noe der inne.
Det evige i vårt forhold tones noe ned.
Da får reisen mening for min del.
Landet har vel sine skjulte skjønnheter, tross alt.
Det blir til at vi deler mitt egg, og Marianne sier at det er akkurat slik hun liker dem.
Det vil henge på alle mine vegger livet igjennom.
Jeg ber Marianne spørre om gallerimannen kan pakke det inn, og fra telefonen vil
kunstneren gjerne ha min adresse likevel.
Marianne mener at det bare er intellektuelt jåleri fra min side.
Følgelig er det mange som vender seg mot fuglene med sitt ømhetsbehov (det franske brødet
er det jo allikevel bare å kaste etter et døgn).
Jeg spør om vi skal følge min eller hennes intuisjon.
Men da ble det jo hennes intuisjon vi kom til å følge, sier jeg.
Men hun mener at det ville vært meningsløst å vente på min intuisjon.
Vi unngår hverandres blikk en stund.
Nei, det kan hun ikke forstå med sin beste vilje.
Han er en jovial faen, og hans kone heter også Marianne.
Han svømmer i sitt oppvarmede basseng, forteller han.
Jeg svarer rolig på hans spørsmål og ikke stikker vi hodene sammen og ikke prater vi om
sexhjelpemidler.
Og jeg forklarer at mine egne ligger i kofferten i vertshuset.

Min far har lært meg dette.
Min Marianne måper når hun får se årstall og navn.
Hennes tonefall er svakt ekskluderende.
Tenker at jeg omtrent er rede til å oppgi min ånd.
Det er mitt valg at det er mørkt inne.
Jeg har overvurdert mitt mot.
Med ett blir jeg vår en jente i parkeringshuset rett over gaten.
Jeg ble meget fortrolig med kjøkkenbordet og mine umiddelbare omgivelser.
Til mine foreldre fortalte jeg at jeg hadde det travelt med å søke jobber.
En yngre halvbror av min farfar.
Roland spurte om mitt forhold til jenter og jeg nevnte Marianne uten å gå i detalj.
Marianne var sliten etter reisen og hennes tretthet smittet meg.
Hans dunk i ryggen var ikke til å unngå idet jeg kom inn i badstuen.
Tok med alle mine papirer og møtte opp, ung og ivrig.
Min mor var på gråten i telefonen.
Min selvoppofrelse virket opphissende på Marianne og vi lå med hverandre.
Og hun begynte å male vakre bilder av vår fremtid.
Det var uheldig for mitt velvære.
I brevform var vårt forhold svært dempet og balansert.
Var mindre som tok bort oppmerksomheten fra oss og vårt forhold.
Hans svoger hadde anbefalt den, sa han.
Jeg spurte hva slags type hans svoger var.
Halfred fortalte, og det ble klart at hans svoger ikke var helt som meg.
Som om hun ikke hadde ventet et slikt initiativ fra min side.
Hennes spontane uforstand overveldet meg.
Halfred hadde kanskje ikke verdens beste kontakt med sin søster, da?
Hun trengte overhodet ikke øynene mine for å komme videre i sine setninger.
Jeg fornyet mitt årskort i svømmehallen.
Vårt samliv hadde antatt overdrevne dimensjoner i meg, tenkte jeg.
Var rastløs og uten overbevisning i mine tanker.
Etter dette ble jeg litt skeptisk til min nye vane med å være ute til stadighet og blande
meg med alskens mennesker.
I et brev til mine foreldre.
Et brev som var ment å skulle gå bak min rygg.
En far kom med sin vesle datter.
Og hennes far ga alt.
Og min manglende evne til å svare på dette, tok litt av luven fra meg.
Hadde jeg tatt stilling til min egen begravelse?
Jeg mente at mine foreldre sikkert ville takle en slik situasjon meget godt.
Selv hadde han musikken klar (og helt siden han var nitten hadde han visst hva hans siste
ord skulle være).
De hadde vel heller ikke planlagt sine begravelser så nøye.
Nei, ikke for noe, sa min far.
Hun ventet ikke utålmodig ved benken når jeg kom med min pose med smuler.
Ikke langt unna min leilighet.
277) Men det var ikke Tim som hadde klippet meg og Marianne var sår fordi jeg ikke hadde
fulgt hennes anbefaling.
Strøk meg over mitt millimeterkorte hår og sa at jeg hadde en fordelaktig hodeform.
Jeg fortalte Halfred om Mariannes forslag og han sa nåja og dunket alle mine fire brikker
tilbake til utgangspunktet.
Hun nevnte også min feighet ganske hyppig.
Marianne likte ikke svaret og hun sa at hun godt kunne gå sin vei.
Men jeg kunne jo ha mine grunner.
296) Marianne pratet og pratet (hennes far, Tor, bøker om intimmassasje, kjernemelk, det
kommende barnet og jeg vet ikke hva).
297) Marianne strikket babytøy og hun ville at jeg skulle ringe min mor slik at hun også
kunne strikke noen sparkebukser og slikt.
Og hun kikket på meg med sine lyseblå øyne.
For skøytegåing var hennes svake punkt, men det ville hun ikke innrømme overfor Marion.
Og hun for sin del trodde nå at herskapet mente det samme.

Så hun hadde absolutt sine hemmeligheter for mamma.
Men skulle hun gå på skøyter, måtte det bli på hennes egne, gamle.
Hvis rett skulle være rett burde Lotten slippe å ta dem på sin kappe, men hun følte seg
skyldig allikevel.
De kunne rett og slett være på sin plass innimellom.
– Det er fordi vi er forbundsfeller, sa Marion, og snudde egget sitt opp-ned.
Hun ville ikke ha flere vitner til sine nederlag på isen.
Vikaren så ned på henne fra sin opphøyde plass.
– Jaså, er det slik det er... ja, det er jo deres sak...
Jeg akter ikke å sitte her og diskutere verken mine eller dine familieforhold, Lotten.
– Det er hennes egen feil.
Hun så alltid litt stakkarslig ut når Lotten gikk sin vei.
Til å begynne med hadde Dolly hatt klassen på sin side.
«Alt til sin tid», pleide farmor å si.
Det var jo hennes katt.
Det var hennes sak.
Din Lotten.
Han hadde sitt eget værelse.
De syntes det var forræderi, og skulle gjerne ha gått løs på henne og gitt henne en
skikkelig nesestyver, men torde det ikke, fordi Lotten alltid tok hennes parti.
Læreren hadde gått sin vei, og bråket brøt løs igjen.
Den måtte nøye seg med sin egen lille sirkel.
De hadde nådd sitt mål.
Hvis hennes egen mor skulle reise, hadde det vært en stor begivenhet, Lotten ville avgjort
ha fulgt henne til toget.
Lotten hadde med sine egne øyne sett henne gå på toget.
Det er ikke din skyld.
Det var en del av deres natur.
Ifølge Signe hadde «fruen» dradd sin vei uten å si et ord til noen.
Vi må få lov til å ha våre hemmeligheter for oss selv.
Dolly satt stort sett i sine egne tanker.
Men også for sin egen.
Hennes egen matpakke var i magreste laget.
Derfor trodde hun nesten ikke sine egne øyne da hun fikk se brødskivene til Marion.
– Det er min katt! sa hun irettesettende.
Det var hans egen feil når han var så slomsete med pengene sine.
Men til hennes forbauselse tok Marion det med godt humør.
Den nøkkelen hadde mamma i sin varetekt.
Men det var jo ikke for sin egen skyld hun gjorde det.
– Alle har det sånn på denne årstiden, særlig i din alder, når man vokser.
Innimellom tvilte Lotten også på om Olga fantes - bortsett fra i hennes egen fantasi.
Og det er ikke første gang hun drar sin vei.
Det var hans forslag.
Mamma gikk sin vei, og Lotten slo seg ned ved vinduet.
Hun er jo min beste venn.
Din Lotten.
Jeg har min egen matpakke.
Det er altså søsteren til fru Larsson som er mor til din venninne Dolly-Ros, som hun
påstod at hun het.
Hvis du ikke holder dine løfter, er det din sak.
Jeg skulle ønske at jeg hadde mitt eget værelse!
– Har du aldri drømt om å ha ditt eget værelse, mamma?
– Din vesle tulling!
– Jeg kan vel få lov til å ha mine små hemmeligheter, jeg også.
– Det er min katt.
Det var deres stund nå, Olgas og Marions.
– Det er vår katt, understreket hun.
For det første hadde de ikke sitt eget bad.
Vanligvis var det mamma som gjorde det, hun skrev både Lottens og sitt navn.
Alle måtte ta med seg sine egne ting.

Det var like greit å la det gå sin gang.
Lotten visste ikke sin arme råd.
Og det var jo hennes egne lommepenger som lå på is der.
Dette var helt etter hennes smak.
Først da Hjalmar gav blaffen i ham og uten videre gikk sin vei, diltet han etter.
Når det i hele hennes liv alltid hadde vært omvendt.
Men i hennes tilfelle er det noe annet.
Men jeg har min egen mor.
Din Lotten.
At denne Jojje ikke var stort å sette sin lit til, var tydelig.
Nå nærmet hun seg deres del av leiligheten.
– Dette er vår vesle hemmelighet! hvisket hun.
Men det var i hvert fall sikkert - Lotten aktet ikke å sette sin fot der mer, for å slippe
å risikere å støte på Jojje.
Like etter gikk hun sin vei.
Lotten trodde ikke sine egne ører.
Det var hans skyld!
Hun hadde vel ikke tenkt å dra sin vei igjen så snart?
– Men mamma må ha sin frihet, skjønner du, hun må kunne komme og gå.
Her kom hun og beklaget seg over sin mor.
Og så hennes egen mor, som ikke var til å kjenne igjen...
Kanskje du skulle utvide din godhet og ta med deg et par sokker til han broren også.
De skulle akkurat til å gå sin vei, da noen ropte.
Ønsket at hun hadde hatt sitt eget værelse, slik at hun kunne slå på lyset og ligge og
lese en stund.
Men akkurat nå hadde hun sin egen mor å tenke på.
– Ditt vesle udyr!
Nå er fruen virkelig i sitt ess.
Din hengivne Georg.
Man kan nok trygt si at han har sitt på det tørre.
Ja, du har jo selv sagt at du gjerne skulle ha ditt eget værelse.
– Du må forstå at det er vårt beste jeg tenker på.
– Ingen oppofrelser for min skyld!
Det blir min sak.
Men det var ment sånn i sin alminnelighet.
Han som var hennes egen, ordentlige far, som hun ikke hadde ofret mange tankene her i
livet.
Hennes egen far...
Hennes eget var altfor stort og uinteressant.
Hun måtte lette sitt hjerte.
De utvekslet mystiske smil, og Marion gikk motvillig sin vei.
Det er ikke din skyld.
Det må skje på min måte, hvis du skjønner.
Din sønn.
Din Lotten.
Jeg har vært usynlig lenge nok, jeg har vært for lenge i min egen smerte.
Jeg har snart tilegnet meg alt jeg trenger av hennes kunnskaper om meg selv.
Hjertet slår sine jevne slag.
Kvelden lener sin mørke panne tyngre og tyngre mot vinduene.
Hun ønsker ikke lenger å være min andre mor.
Med sin nakenhet vil hun kaste meg ut av den trygghet jeg har oppsøkt i henne.
Jeg er astronaut i mitt eget opplyste kosmos.
Den smeltet uforståelig i hennes nærvær.
Hun er så overbevisende i sine bevegelser.
Det er ikke min musikk.
Jeg betrakter hennes leting etter uttrykket som vil fange det hele.
Jeg suger hennes rytmiske kropp inn i meg.
Hennes kamp for å gi seg selv en begrunnelse for å leve.
De har levd sine liv og livet har formet deres ansikter.
Da jeg ble revet med i hennes rytmiske, malende kraft.

Selv om det er tvil tilstede i hennes tilværelse.
Vakre blå håndblåste vinglass, en okse støpt i sin brutale styrke, kraft og luft formet i
jern.
Hun stryker hånden gjennom sitt rødbrune hår.
Noe som bare er mitt eget.
Jeg trenger tiden, min egen tid.
Jeg ble dradd med i hans levende kraft.
Du går dine skritt videre.
Jeg har prøvd å se henne naken i mitt indre.
Det er nå jeg merker hennes nærvær.
Hennes fysiske nærvær krever alvor.
Jeg ber om mitt eget rom.
Jeg vet jeg vil falle inn i et mørke idet kjemikaliene folder ut sin svarte avgrunn i
hodet.
Hele kroppen skjelver i sin kamp for å holde seg oppreist.
Jeg må stå på et gulv som er mitt eget holdepunkt, sier jeg.
Viveka? sier jeg, og slipper taket i meg selv og faller ned på sengen i hennes tilværelse.
Jeg ligger i tankenes usammenhengende virvel av påminnelser om mine skitne handlinger.
Det er mine egne klær jeg har på meg.
Jeg kan puste i hennes nærvær.
Jeg vet jeg ikke kan gjøre noe med hennes tilstand.
Vi har alle våre hemmeligheter.
Jeg har prøvd å se henne naken i mitt indre, jeg klarer det ikke.
Selv om jeg ikke klarer å stå alene i mitt eget liv.
Jeg holder meg fast til hennes moderlige former.
Da jeg gikk inn i hennes tilværelse, forsto jeg at det var for sent.
Jeg snakker om vår felles, feige far.
Alle disse småbitene av ubehag som instinktet hadde tatt vare på, fikk sin gyldighet, og
jeg forsto hvorfor vi elsket hverandre.
Han likner på sin mor, tenker hun.
Få henne til å innse sin lengsel etter meg.
Smilet som skjuler hatet, eller øyne som ser vekk for ikke å avsløre sin forakt, eller sin
angst.
Jeg tror jeg må kvitte meg med hennes omsorg for å bli fri.
Bestemme over dem med sin vennlighet.
Kanskje det har vært hennes motiv:
Hun som tok imot meg, og som gjennom sin evne til å se mennesket lærte meg å se.
En av mange navnløse flytter sine eiendeler fra et sted til et annet i denne
novemberkvelden.
Hans nye hjem, han har fått et nytt hjem!
Glasset må fylles, og veden brenner godt, maleriet er bare nydelig, og dette er hans nye
hjem!
Hans nye hangar!
Dette er hans nye hjem, det er her han skal bo, og dette er bare en brøkdel av hele hans
nye Hus, hans nye hjem.
Det har helt mistet sin betydning.
Han sover, denne skikkelsen som antagelig er deres eier.
Bygningen og det som lever i dens indre:
Det kunne synes som om folk hadde det trivelig i hverandres selskap her inne.
Dette er jo hans eget sted!
Huset som skal bli hans eget!
Bratvold starter en forklaring om maskinene og deres virkemåte.
Hans første kinohelg gikk bra.
overalt i bygningen, knusktørre, uten annet enn et skall igjen av sin opprinnelige
substans, bare konstruksjon, ingen funksjon.
Det eneste som brakte en smule uorden i det nye livet hans, var denne Bratvold, og hans
tause ærender inne i maskinrommet.
Dersom han var inne i sin egen leilighet, gjorde han tydeligvis ikke det.
fyren måtte skjønne at han ville bli oppdaget i denne sin private visning.
Et av fotografiene tiltrekker seg hans oppmerksomhet:

Det må da være porten der nede, ut mot veien fra hans egen gårdsplass her i huset?
skaper noe der ute, det skjer en forvandling der ute, noe som lager en forvandling i hans
egen kropp;
Persen oppdaget dem på en av sine runder;
hans forhold til bygningen og alt dette...
det klippefaste instinktet i bunnen av hele dens eksistens:
Bygningen er både innenfor og utenfor hans rekkevidde.
overalt i bygningen, knusktørre, uten annet enn et skall igjen av sin opprinnelige
substans, bare konstruksjon, ingen funksjon.
Hvem er «han», hennes mann, Værland, vaktmesteren?
hans inntreden i denne bygningen danner nye forbindelser og nye reaksjoner.
De har anklaget hennes mann for noe han ikke har gjort.
Et sted i deres liv.
Drit og dra med hele denne kinematografen og alle dens møkkstenkede innvånere!
Hans egen dør, for helvete.
Bare falske lyder i min bygning.
Nykommeren prøver å dirigere hans adgang til bygningen.
Dette er hans soleklare ansvar, dette er en del av jobben.
må ned her og tilbake til virkeligheten før lille julaften kommer med sitt dagslys,
klokka?
Båten reiser, båten går sin vei.
klovnen som lukker seg inne, som er ferdig med sitt nummer, som feier ut av manesjen i en
storslått triumf!
Morderen kneler, hugger, piper, det der kommer fra hans strupe.
Jeg ser hvordan mor ser i vår retning, og hvordan hun samtidig forsøker å tørke ketchup av
fars genser.
– Hva er det din mor arbeider med for tiden? sier fru Steenfeldt.
Ikke noe dårlig trekk, etter min mening.
For det eneste han skulle ha var sin helt egen kake - uten eeeegggg og med jojbæj....
Jeg tror han forsøker å være på min side.
Det er min sang, ikke syng den.
Det er fem sekunder igjen av mitt liv.
Etter min mening fins det to typer av forelskelse.
Man har lissom sin egen opplevelse av det hele, sammenligner med hva man er vant til.
Godseieren og hans familie.
Glem mine tanker.
Så tok hun hendene sine og holdt rundt min hånd.
Eller neida, tenk på meg, min lille lotusblomst, la meg bare kysse deg varsomt.
Har jeg noen gang sett min egen far med slips?
I dette øyeblikket vet jeg at Alfred er tapt, han har forsvunnet fra min verden.
Det kostet ham et sted mellom tyve og tredve tusen spenn, men nå er Alfred hans sønn.
På min venstre side sitter Tonje.
På min høyre side sitter en gutt.
– Hvor er deres betagende hustru i kveld, herr Sprengtvekk?
Så ut som en prestekrage, for min del.
En gutt i T-skjorte fra Rimi kommer barbeint ut fra mengden, rusler inn på sin
banehalvdel.
– Var det din bag?
– Dette er min hage, smilte han.
Snakket ikke din far om rødvin til maten også?
Liv tok tak i sykkelstyret på sin side.
Kom hun ikke, måtte han forstå at det ikke ble mer fra hennes side.
Selvfølgelig hadde det ikke vært noe som helst fra hans side.
Du vil føle at det er din skyld, murret det i henne.
Det må være noe nytt siden min tid, sa han.
– Din tid?
– Din tid er en stund siden!
– En kvinne og datteren hennes på åtte-ti år, begge med godkjente vester.
Hennes tvil kunne kanskje forsterke hans.
Du blir ikke mindre i deres øyne for det.

– Din far?
Hvis han hadde villet dette, var det hennes skyld?
Det var ikke hennes skyld.
Ville han ikke mer nå, var det deres skyld like mye som hennes.
Gjennom hele hennes barndom hadde deres ruvende masser skremt og forhekset henne.
Hvordan hun hadde greid å skjule sin tilstand i disse angstfylte og uutholdelige månedene,
forsto hun ennå ikke.
Alt hadde hun forsøkt for å bli kvitt inntrengeren i hennes liv.
Det var noen som gråt i hennes nærhet.
Silje var ikke redd for sin egen del.
– Din mor er død, sa Silje mykt.
Det la hun i den dødes hender, for at hun ikke skulle gå igjen og forfølge sitt barn.
Da hun fikk se Silje, samlet hun all sin kraft og begynte å gå videre.
Om deres rop på moren.
Silje samlet alt sitt mot og lette forsiktig i det tykke kledet.
Dessuten hadde vel melken gjort sin virkning på den lille kroppen.
Siljes hjerte krympet seg av smerte, det var som om hun tok på seg hans kommende pinsler.
– Er det dine barn? spurte han med den mørke, harde stemmen.
– Mine? gjentok hun med et nervøst smil, stivt av kulde.
Si til dem at du er hans hustru, og at dette er hans barn.
– Jeg er en ærbar pike, Deres Nåde.
Den har vært min ledsager i mange dager.
Barna er mitt ansvar nå, og selv er jeg gjennomfrossen.
Gjør ditt beste!
– Det er min mann dere behandler på den måten!
– Hvis dette er Deres mann, frue, så beklager jeg virkelig på Deres vegne.
– Uten å tenke på oss, din hustru og dine barn.
Ettersom min mann er fra denne landsdelen, er det alltid han som blir sendt hit.
Se på hans barn, hans døtre!
Tror De min mann ville røpe det, selv for meg?
Kommandanten i sin staselige mundur, med kyrass og vide knebukser, vendte seg til greven.
At det brevet ikke kommer i gale hender, er viktigere enn mitt liv.
Med et rykk våknet kommandanten opp av sine egne tanker og ga ham tilbake brevet med et
lite bukk.
Du har røpet meg, og det er et tungt slag for min ære.
Og De kan stole fullt og helt på vår diskresjon.
– Jeg må fortsette min ferd umiddelbart!
Kommandanten hadde trodd hennes ord.
– Slår De Deres bror?
– Han er ikke min bror.
Silje undret seg i sitt stille sinn på hvem «vi» var.
Men jeg trodde på Deres ord.
Menneskedyret, som hun i sitt stille sinn kalte mannen i ulveskinnskappen, gikk frem til
kusken og snakket lenge med ham.
– Men hvordan kan det være i deres besittelse?
Å slåss for sitt land var tilgivelig.
Bak der reiste fjellene seg med sin påtrengende nærhet.
Og bortenfor heia reiste fjellveggen seg stupbratt og uinntagelig, tilsynelatende rett opp
i himmelen, som en hån mot Gud Fader og hans hus.
Til sin glede så hun at spebarnet Dag hadde begynt å ta til seg mat.
– Stig på, min kjære pike, sa Benedikt vennlig.
Vi har alle våre døde.
Også hun følte at deres sjeler var beslektet.
Og Isfolket... navnet har de fått fordi det skulle være umulig å ta seg frem til deres
bosteder.
Og jeg har bodd her i hele mitt liv.
Benedikt sto tydeligvis også på deres side.
Det fantes ikke antydning til forestilling i hennes oppførsel.
Piken løp rundt i kirken og gjorde dem lett desperate med sin uforferdede energi.
Silje gikk inn for oppgaven med hele sin sjel.

Dette var en forholdsvis ung mann - ingen ungdom, han var i sin fulle manndomskraft - men
likevel mye yngre enn hun hadde forestilt seg.
Derfor skal jeg gjøre mitt beste.
Til sin overraskelse fant hun Marie der inne.
Hun merket at hun gradvis forandret sin holdning til fjellene.
Men det har vel sine årsaker...
– Knektene er hans uvenner, smilte hun uten å oppdage dilemmaet hans.
– De har nok fått føle hans vrede.
– Skal vi hente badskjæren og be ham sette noen kopper? mumlet hennes far.
– Dette er deres nye vår.
– De er jo ikke mine barn, men jeg er glad i dem, og... ja.
En fantastisk tid i hennes liv ville snart være over.
Han ville vel ikke bli regnet til min aldersklasse.
– Min mor kunne veldig mye.
Og hennes far igjen var skrivekyndig.
Har du utnevnt deg selv til min faste livredder?
Intuisjonen sa henne at hun måtte styrke hans selvsikkerhet.
– Han er ikke min herre, jeg kjenner ham ikke, har aldri truffet ham...
Latteren har satt seg fast i halsen, og min sans for humor er drept.
– Du har kunstnerblod i deg, Silje, selv om jeg tviler på at nettopp malerier er ditt
område.
En rik mann er din eneste mulighet.
Man drakk sitt morgenøl og spiste litt laks eller spekekjøtt til det.
Vinteren gikk sin gang.
Benedikt sukket dypt, fra dypet av sin sjel.
Han var husets herre, hennes faderlige venn og et fullstendig ufarlig eksemplar av
hankjønnet.
Jeg trenger din ungdom for å varme meg.
Grete forsikret ham om at det var hans egne spor.
Bøddelen og hans menn var også der.
Han skulle kanskje oppsøke noen av sine mer fornemme venner.
– Men jeg kan fortelle deg med det samme at jeg ikke er gift, at jeg elsker deg til
vanvidd, men at jeg skal legge bånd på meg for din skyld.
Og denne gangen glemte han å fornekte sin herre.
Det var mitt første oppdrag for opprørerne.
Silje gikk ufortrødent videre på sin meningsløse ferd.
Og likevel forfulgte han henne, til og med i hennes hemmeligste drømmer.
Til sin forferdelse oppdaget hun at noe begynte å skje med kroppen hennes.
Det kan bli din død.
– Det er hans største fordel - og han utnytter den til siste dråpe.
Av hennes naivitet?
– Hans navn er Tengel, sa Benedikt og rensket strupen.
Kanskje det ikke hadde vært hennes viljekraft i det hele tatt?
Benedikt tror at min hjelper er den gamle Tengel, tenkte hun rystet.
Men det som fremfor alt plaget henne, var at uroen vokste i hennes indre.
Men da hun så fikk se røykskyene igjen, ønsket hun intenst at han skulle forsvinne ut av
hennes liv.
At din kjære bror og hele familien hans er blitt tatt av pesten.
Og da så jeg det som min plikt å komme deg til unnsetning.
Det er min simple plikt å ta vare på deg.
Du er jo gammel nå, og du fortjener å tilbringe dine siste dager i fred og ro.
Han reiste seg i all sin loslitte myndighet.
Silje har fått de matvarene av oss — og du kan bare våge å sette deg opp mot min vilje.
Tilgi meg mitt overmot, De føler selvsagt ikke noe fellesskap med meg, jeg skal gå nå...
Men det sies at han etter det forferdelige møtet også ble forandret i sitt ytre.
– Hvis det er sant at den første Tengel solgte sin sjel til Satan, så solgte han samtidig
min.
For det er samme blod, samme sæd, samme sjel og samme forbannelse som hviler over alle oss
som arvet hans evner.
Når jeg ser mitt eget bilde i en vanndam, så rygger jeg tilbake.

Silje satt urørlig og skammet seg over all sin oppriktighet.
– De vet altså med sikkerhet at De er en av de utvalgte i Deres slekt?
– Er De den eneste i Deres generasjon?
Min Gud, jeg tror...
Å, min Gud!
Sol - er hun min søsterdatter Angelica?
Og min søster er død!
Aller helst ville hun gå bort til ham og legge armene om ham for å vise sin medfølelse.
Men hjertet mitt blør av fortvilelse med tanke på hennes fremtid.
Min sæd skal ikke sås videre.
Jeg har oppført meg egoistisk, det forstår jeg nå, men i min ensomhet trengte jeg å få
høre...
De har tatt sine ektemaker utenfra eller fra såkalte rene slekter blant Isfolket.
Så splittet hans sinn må være, tenkte hun.
Hvordan var det så med din undervisning?
Og jeg kunne føle meg trygg på deres vegne.
Og mine barn har levd under samme tak som to ukristnede barn!
Hennes sønn sa det til og med rett ut en gang.
De ordene har han fra sin mor, tenkte Silje.
Å, min Gud, tenkte Silje.
Jeg trodde virkelig jeg kunne beherske mine lyster, men brennevinet har tydeligvis drevet
meg for langt.
Du er en førsteklasses heks for myndighetene nå, gjennom din omgang med menneskedyret.
De gamle kvinnene glemte helt sin redsel for Isfolket.
Hva vet dere om min sjel?
Jeg overlater de små i dine hender, Tengel.
– Du er jaget vilt for ditt samkvem med meg.
– Hei, din lille trollunge, hilste han tilbake.
– Mine hester er uthvilte.
Og det var dessuten en liten detalj som gjorde henne overbevist i sin tro.
Og din far?
Drengen hjemme hadde vært hennes favoritt.
Jeg skal dempe min vrede.
Tengel ventet på hennes dom, tenkte hun rørt.
Silje svelget en klump i halsen ved synet av de ruvende fjellene og over ensomheten i sitt
hjerte.
Din far blir glad, Heming.
– Er du... alene igjen i din slekt?
Jeg red straks ut for å finne min søster Sunniva og forsøke å hjelpe henne.
Hun er mitt ansvar nå.
Min mor var aldri gift.
Min søster og jeg hadde forskjellige fedre - som begge overlot min mor til sin egen
skjebne.
– Min morfar tok seg av oss.
Hvis hun hadde fått lov til det, ville hun ha lagt hele livet sitt i hans hender.
En barnslig drøm, selvsagt, for en pike fra min samfunnsklasse.
Han hadde sagt at han måtte gå for hennes skyld.
Hun hadde igjen bedt ham om å bli - for hans egen skyld, hun ville ikke at han skulle ha
det vondt.
Hans uforstående utrop:
Og til sin forbitrelse måtte hun innse at hun ikke strakk til.
– Jeg mente sykdommer og skavanker i sin alminnelighet.
En av mine forfedre.
– For det skal du ha min varmeste takk.
Til sin forskrekkelse oppdaget hun at noen av dem som var syke på sinnet, hadde noen tunge
lenker å dra på.
Siljes hjerte verket av sorg på deres vegne.
Det er deres feil at vi har så mange dårer i dalen.
– Og lillegutt har bidratt med sin vanlige konsert.
– Mine følelser kan ikke være noen hemmelighet for deg.

– Hvis du gjør det, så skal jeg fortelle deg mine drømmer.
– Forsøk å forstå min bønn.
Jeg har noe å leve for nå - deres beste - men ingenting å leve på i ensomme stunder.
Det har vært tusenvis av ensomme stunder i mitt liv.
– Og nå er det din tur, sa hun sjenert.
– Du lovet å fortelle dine drømmer også.
For mine drømmer har vært våkne.
Men du har min inderlige takk for at du våget å fortelle meg om drømmene dine.
Men det var vel bare innbilning fra hennes side.
Slikt arbeid er ikke din styrke.
De kjenner mine ønsker, ikke sant?
– Jeg kjenner dine følelser, jeg kjenner ilden som river i deg.
– Så du våget å takke nei til min hjelp!
Tengel på sin side hadde en samtale med høvdingen.
Jeg kan da ikke bare gifte henne bort sånn uten videre, uten hennes samtykke.
Hun har vel sine tanker et eller annet sted, hos en av ungguttene.
– Piken får du eller Eldrid ta hånd om, hun er jo av deres blod.
Elver og bekker steg over sine bredder, snøen ble porøs og grå i farven.
– Å Gud, ba han, - barmhjertige Fader, se til ditt ulykkelige menneskebarn.
Du vet at både hun og barna trenger min hjelp, de er vergeløse uten meg, og jeg har dratt
henne med opp i ødemarken.
Jeg vil være pen i din nærhet.
Hun kjente hvordan hjertet hans banket mot hånden hennes, og forsøkte å konsentrere seg om
det og ikke bry seg om svaret fra hennes egen kropp.
Og ble Heming presset, forrådte han gjerne sin egen familie for å redde skinnet.
Min Gud, hva har vi gjort?
– Silje Arngrimsdatter, jeg anholder hermed om din hånd.
Den og hesten var deres eneste husdyr.
Er det min egen usikkerhet?
Tengel hadde planlagt å reise ut for å se til Benedikt og hans hus, men han innstilte
reisen.
Min plass er hos deg nå.
Han så granskende på henne, måtte nesten smile av hennes uvitenhet.
Eller din søster Sunniva?
Silje følte seg direkte kvalm, og hun visste ikke hvordan hun skulle klare å skjule sin
avsky.
Han kostet sin mor livet, han er sannelig hard mot sine kvinner.
– Din hustru er ingen barneføderske, Tengel.
– Av deres slekt kommer...
Kanskje minnet den om hennes eget liv.
Den eldste datteren, Nadia, hadde søsteren hennes fått, siden hun var barnløs, men Zoubida
kunne ikke forstå at Nadia likevel ikke brydde seg mest om sin egentlige mor.
De første årene drev han den alene fordi han ikke stolte på folk, hans egen nevø hadde
gjort et større underslag hos ham.
Han kjente smertene i ryggen, torturen under krigen hadde satt sine spor, men han lot seg
ikke merke med dem.
Farid visste at foreldrene så det som hans selvsagte plikt å arbeide for dem.
Kunne hun ødelegge hans fortjente velvære?
Men min sønn kan ikke være noen veggboer når vi har forretning, tenkte Zoubida.
«Din mor forteller at du vil reise,» sa faren.
«Du ga en annen versjon til din mor.
«Jeg er avhengig av din hjelp i forretningen,» sa Salim og reiste seg.
Du må hjelpe, slik jeg hjalp min far og min far hjalp din oldefar.»
Men jentene fikk da innordne seg, de kunne i hvert fall ikke bare dra sin vei.
Hun ville så gjerne bare en eneste gang i sitt liv se et slikt ordentlig supermarked.
Det var lenge siden han hadde brutt forbindelsene med sin familie, og ikke kunne han be
Zoubidas familie om hjelp.
De visste at Sonjas far drakk, og at han hadde tilbrakt sin ungdom så å si bare blant
franskmenn.
Hennes mor hadde ikke gitt sitt samtykke til dette ekteskapet, for, som hun pleide å si:

«Hvor skal de installere min datter - på do?»
For sin andre datter Sonja ville hun ha sin egen søsters sønn.
Og her slapp hun unna en full og aggressiv far, som bare var sløv og rolig i sine kifperioder.
Av sine nærmeste forlangte han absolutt lydighet.
Hans kone hadde absolutt forbud, bortsett fra ved fødsler, bryllup og begravelser.
«Kan du gi meg en eneste god grunn til ikke å gifte deg med din fetter?
«Kjære frue, min unge dame og jeg inviterer deg ut til et fritt og uforpliktende samvær.»
Søsteren ankom med sitt familiefølge - som ikke inkluderte sønnen.
«Vi er glade for at min kjære brors kjære sønn skal få sin vakre kusine Sonja til ekte,
takk Allah.
Dette var et godt forslag, min datter vil bli glad for det.»
Hennes egen datter kunne ikke være så dum.
«Og når sønnene dine bringer sine koner, hva gjør du og jeg?»
Dette var ikke hennes spontane ekshibisjonisme, men et tradisjonelt pliktløp.
Hun grøsset ved tanken på å skulle føle seg som et offer, skulle tilby sin lykke på
tilfeldighetens alter.
Sonja gjorde sin entré.
Svigermoren satte seg på huk ved Sonja for å overrekke sine gaver.
«Min kvinne har dere spjåket ut som en hore, og dere skammer dere ikke engang!»
Hun var en jente fra deres strøk.
Og nå hadde deres hevngjerrige ånder slått til, tenkte Hakima.
Hun skulle vise Allah sin ydmykhet ved å faste.
Sidali ble stående ved døra med sine to utstrakte armer.
Du er min brud!»
Hun rømte fra sin skam, sa Sidali til seg selv.
Men hun hadde hatt en uro på grunn av sin tidligere svigerinne Saheira, som ikke lenger
hadde noen mann til å passe på seg, og som ikke brydde seg om hva folk sa.
Fatma kysset sin bror Ali.
«Min nye kone, Azia,» presenterte Ali.
Å gifte seg i hans alder var en skam.
Deres gamle mor hadde drømt at Ali hang på en tynn line, spent opp mellom to fjelltopper.
Fatma tenkte på sitt forhold til broren under revolusjonen.
Hun ville heller ikke involveres i deres bekymringer.
Fatma kunne ikke unngå å tenke på likheten mellom disse menneskene og sine egne gjester.
Selv under tortur anga ikke motstandsfolkene sine medhjelpere.
«Naturlovene - de gir meg barnas hjerter, og jeg skal sørge for at han får deres forakt.»
«Det er for deres skyld vi drar.
«Ja, min vordende svigerfamilie kommer med gaver til meg.
Fremmede er blitt viktigere for deg enn din egen bror.
«Din kone er min avgjørelse,» sa hun kort.
«Da kan vi få vite om hennes framtid, og din.»
«Her ser dere vårt nye hjem.»
Hun tenker at det å be er noe avlegs, men det å presse sin «bønnetrang» på andre er
direkte ekkelt.
Hun vet også at Aicha bruker bønnen i sitt opplæringsprogram, at hun vil ha Leila like
prektig som hun selv er.
De følger en smal sti, for å unngå mennene som alt har inntatt sine plasser langs
fortauet.
Hun viser at deres gleder ikke er hennes.
Hun må vente til alle har gått sine turer inn og ut på badet, til lysene er slukket.
Hennes plass er innendørs.
Da Leila foreslår sykurset for sin svigermor, svarer Aicha at hun endelig har tatt en
fornuftig beslutning.
«Jeg ønsker en mann som vil bygge opp sitt eget land.»
«Den som sår vinden, høster bare dens støv...
Han går ut som en vis mann, blander seg med folk, glemmer sine feil, som en tapper helt.
Lytt ikke til den misunnelige eller hans gale ideer...»
Du kjenner ham ikke engang, men påstår hans visdom er forferdelig.»
Når Leila og Shimsedin nå har sine stevnemøter her, er det ikke fordi de er spesielt

modige.
Men hun er redd for å vekke hennes mistanke, så hun svarer påtatt vennlig:
Aicha tenker ikke mer over svigerdatterens forsinkelse, og hennes bemerkninger kom heller
ikke som følge av noen mistanke.
At en kvinne i hennes familie skulle ha et sidesprang - det er en tanke som ikke kan
tenkes.
Leila har nå holdt på sine hemmeligheter i flere måneder.
Han spør ikke hvem hun er, gjentar bare hennes ord:
På sin sjenerte, rolige, litt distanserte måte stryker han henne over håret uten
kommentarer.
Det er først etter denne betroelsen at han blir hennes virkelige elsker.
Det er med påtatt glede hun en dag forteller sin svigermor at hun er blitt gravid.
Leila føler hun bare kan takke seg selv for sin dårskap.
Hun gruer seg til å fortelle Shimsedin om sin tilstand.
Toalettet står til hennes disposisjon.
Aicha kommer tross sine innvendinger, og setter seg sammen med datteren.
Hun synes selv hun er skjønn i sine franske klær.
«Min kjære svigerdatter,» sier Aicha et par dager senere, «føler du deg vel hos oss?»
Leila er ikke takknemlig for hans generøsitet.
Direktøren klarte ikke lenger å skjule sin irritasjon.
Når sjefene fant hverandre i sine mange og lange møter, skulle det ikke summe i
korridorene.
Takket være din generøsitet.»
Han rakte Adel et ark der han med sirlig håndskrift hadde skrevet sin avskjed.
Bare når det var fint vær og blikkstille kunne Zineb glemme sin kummerlige situasjon.
Men hennes drøm var å flytte ned på gatenivå.
Han spurte henne ikke om noe, svarte bare kort og greit på hennes spørsmål.
Zineb og moren satt på hver sin lille krakk.
Kunne hennes lille pike ha innledet et forhold på egenhånd?
«Hva skal du si til din far?»
«Foreslår du at jeg skal lyve for din far?
Nei, vær ærlig mot din far.
Hun prøvde å skjule sin uro.
«Jeg skal gjøre mitt beste.
«Min forlovede og jeg har tenkt oss på en reise...» begynte hun forsiktig.
Han hadde bedt henne om å kle seg anstendig nå som hun var hans forlovede.
«Nå synes jeg det er din tur til å bidra med ditt.»
«Din første kunde venter utenfor.
Hun slo meg med sitt onde øye,» sa Sonja heftig.
Men plutselig skjøv han pengene vekk, som om han hadde kjent materialismen i sitt hjerte
og ville dytte den bort.
Hun med sin dårlige fot.
Min far hadde jeg aldri møtt, han døde i en arbeidsulykke bare fire uker før jeg ble født.
Slik føles det når noen dør fra deg og plasserer deg i et veiskille i ditt eget indre
landskap.
Måten vi levde våre liv på, så forskjellig, så forskjellig.
Min respekt og interesse for Gro ville bestå, det var klart.
Og minst av alt ville jeg presse min egen tilstedeværelse på andre.
Når jeg tenkte tilbake på min egen barndom hadde det visst alltid vært snø vinterstid.
Blokka var lik min egen.
Hjernen min tolket bildet slik, og min egen underbevissthet kunne ikke gå med på at hun
ikke snudde seg mot meg med øynene fulle av angst og forvirring.
Jeg hadde mitt vindusbord, jeg hadde det.
Hun hadde sin oppgave her i livet, jeg hadde min.
Med handlebager og spaserstokker og fanden og hans oldemor.
Hadde hun sett sitt snitt til å smette inn akkurat idet jeg var borte etter påfyll?
Min strategi var:
Så var det min tur.
To forskjellige vesener fra to forskjellige planeter som møttes i et underlig
krysningspunkt i min psyke.

Og Rottekvinnen på sin side var naturlig nok blitt slått helt ut.
Hennes eget barnebarn i tyrkerfavn?
Her satt jeg med min tekopp og mitt teleskop til nesten 10 000.
Nok av folk rundt om i blokkene som så å si levde sine liv bak fortrukne gardiner.
For hennes del kunne døden komme akkurat her og nå.
Hodet hennes farer bakover, så fremover igjen, det lander i håndflatene hennes, hun blir
sittende og rugge fra side til side.
Vold er ett fenomen, å dele dette fenomenet opp i mer og mindre grusomme ytringer, er
etter min mening å unngå å ta volden på alvor.
Hennes smerte var min.
Mor er død, men ditt eget liv må gå videre.
Det holder bare ikke, min godeste Lien Ragnar!
Et eller annet som Ragnar Lien mente var verdt en reaksjon fra hans side.
Jeg husket nemlig hva mine egne besteforeldre hadde gjort.
En reisebragd som etter min mening fikk haiketurer til India til å fortone seg som en tur
med danskefergen.
Og jeg tenkte - er det noe vi i vår tid kan trenge, så er det lyttende mennesker.
Hva med et godt radioprogram mens jeg bedrev mine studier av menneskene rundt meg?
De høytflyvende ideene hadde ikke vært hans bord.
Hvor hun sto og gikk var de rundt henne med sin mangel på viten eller sin mot bedre viten.
Dette forblir hennes egen hemmelighet.
Ikke slik i vår verden.
I min klasse på barneskolen hadde vi ett skilsmissebarn.
Hadde hans rot med andre kvinner vært nok til at fellesskapet bare kunne splittes sånn
uten videre?
De hadde valgt å leve ut sin egen egoisme.
Det hun ser er morgendagens garanti for vekst og sunnhet, hver eneste bit brød som glir
ned er hennes allierte.
Som for eksempel plutselig å velge mors tannbørste fremfor min egen, helt uten grunn.
Den ene halvparten skulle be til Gud om at deres frø skulle spire og blomstre.
Her er mitt liv, Johanne.
320) på min postsparebank-konto.
Min erfaring tilsier at det kan være nyttig.
Du har ditt rom, du har ditt eget liv.
Mitt liv.
Du har ditt ærend på posten, jeg har mitt.
Men det ville uten tvil skape for mye oppstyr rundt min person.
Hun hadde hentet sine penger og sine frimerker, nå stevnet hun mot nye utfordringer av
hverdagslig karakter.
Alt kunne være katastrofalt for et menneske i hennes alder.
Hennes eventuelle sykdommer skjenket jeg ikke en tanke akkurat da.
Mellom oss drev ikke mindre enn syv personer på med sine innkjøp av næring.
En av dem var min egen mor!
Ned i lommene på den mørkeblå kåpen hadde ulike gjenstander funnet sin vei før denne
fordømte økonomituben med kaviar.
Det faktum at jeg så dem, fulgte med i deres handlinger, gjorde meg også forpliktet i
forhold til dem.
Og jeg tenkte på min egen rolle midt oppe i det hele.
Jeg hadde aldri i mitt liv truffet en indianer.
Bare Gud visste hva som foregikk på hans mentale jaktmarker akkurat nå.
Selvsagt var det først og fremst min plikt å utvise den aller største forsiktighet.
Helt fra du var barn har du vært regissøren bak deres mareritt.
Jeg trodde ikke at han nødvendigvis tvilte på sin egen identitet, det er ikke det jeg
mener.
Det uendelige kosmos med sine myriader av stjerner og planeter, det uendelige rommet.
Ville han holde seg til farens råd, et råd som i tidligere tider nok rommet en aldri så
liten ordre, men som nå i 90-årenes Norge hadde mistet mye av sin kraft?
Jeg forsøkte å sette meg i deres sted, bytte rolle med dem så å si.
Kleskottet sto på sin vante plass, det samme gjaldt bordet ved vinduet.
Og denne billige pornoen, disse grisete bildene av den slikkende og sugende Gro Harlem

Brundtland, hvilte i min egen psyke.
Jeg er tross alt ikke dummere enn at jeg vet hvor drømmene har sitt utspring.
Vi hadde forøvrig hatt et av våre sjeldne sammenstøt i forbindelse med dette.
Jeg for min del skal spise frokost med henne.
Hun som bar meg under sitt eget hjerte, og siden frem til dåpen?
For dersom lammelsen slo ned blant oss og ble en del av vår sosiale virkelighet, ville
selve fellesskapet bli sykt, råttent.
Jeg hadde sett inn gjennom mitt eget stuevindu.
De var blitt fordrevet til Drammen på grunn av sine onde gjerninger.
Støyende på et fremmed språk samlet de seg rundt kjøkkenbordet og ga seg til å snyte seg i
hverandres tallerkener.
Dropp overtidslistene, hopp over prestisjen og vær her hos din aller beste venn.
Lena Olsen svinset hit og dit på sitt kjøkken.
Et ørlite sekund, min godeste Elling!
Man sto last og brast med sitt eget navn.
Mitt navn var Elling.
Problemer som gjennom en fatal feiloppringning ble knyttet til min person.
En av jentene sa «din jævla gris», kan jeg huske.
Jeg merket til min ergrelse at jeg var blitt svett og ekkel igjen etter hersingen med
kjøleskapsdøren.
De hadde trengt seg inn på mine enemerker.
Jeg ble mot min vilje sittende og følge de usynlige replikkene som får dem imellom,
omtrent som en publikummer på en tenniskamp.
Hvor skulle jeg ellers være enn i mitt eget hjem?
For å vise nøyaktig hva jeg mente om denslags opptreden tok jeg frem mine egne hender.
Han fikk den aktuelle fniseren til å reise seg fra benken og bekjenne sine feiltrinn.
En mann som hver måned hevet sin trygd og ellers lot andre i fred.
Man står nemlig ikke og konverserer sine døende potteplanter hvis man har besøk av en mer
perifer bekjent.
Det som får meg til å rette alle pigger ut, det som får meg til å hoppe tilbake til min
moralske basis og se situasjonen glassklart.
I år etter år hadde han fått synderne til å stå frem i forsamlingen og bekjenne sine
feilsteg.
Og bare å komme med påstander om hennes svik overfor fellesskapet, ville jo være rent ut
sagt tåpelig.
«Mitt navn er Bjørn Grettun.
Nå ventet hun på hans neste trekk.
Speilegg har aldri vært min stil.
Jeg blåser henne opp med min egen pust.
Alt er på sin plass, bare ikke menneskene.
De har brutt opp og dradd sin vei.
Den gang var hele mitt liv en eneste lett luftning, men i dag - da hvert skritt er en
plage - betyr veien fremdeles mye for meg.
Våre døde kjære fører oss nærmere Gud.
«Vær ikke redd, min datter, du skal finne den bortkomne kua.»
Når jeg stemte i bønnens ord, var de ikke mine egne.
Da jeg drog fra landsbyen, var han nettopp født, men jeg hørte mye om ham, og det var ikke
alltid til hans fordel.
Etter min mening er han en overnaturlig skapning.
På denne tiden har sjøen sin egen lukt.
Er dette min datter Katerina?
Men når jeg ber for mitt liv, ber jeg også til henne.
Det meste av dagen sitter jeg og stirrer ut, og foran øynene mine glitrer sjøen i sine
tindrende farger.
I påsken spredte ansiktet hennes sitt lys overalt i huset.
Min sjel har knyttet seg til hans, om man kan si det slik.
Vår kjærlighet til Zimbi bandt sjelene våre sammen med en hemmelighetsfull kraft.
I min alder er det ingen som blir rasende lenger.
Han slo ikke mor, men jeg hørte at han slo sin nye kone brutalt.
Jeg hørte også at han forandret seg på sine gamle dager og begynte å gå i kirken om

søndagene.
Kyrne glodde på ham og smilte, det egget hans fantasi, og han fortsatte å smatte med
leppene.
Far og hans nye kone levde etter alt å dømme ikke et lykkelig liv.
Den nye hustruen, den fremmede, prøvde forgjeves å fordrive henne fra sine enemerker.
Mange år senere hørte jeg at hun gav sitt besyv med, og da far ble syk, behandlet hun ham
elendig.
En slik bar hals hadde jeg aldri sett i mitt liv.
Min kusine Maria var syv år eldre enn meg.
Den frykten er deres store ulykke.
Den er deres svakhet.
Hvor mange venner får et menneske i løpet av sin levetid?
I de usle kapellene lærer man hvordan man skal nærme seg sin neste med et barmhjertig
sinn.
Jeg elsket de sjeldne stundene, men dagen etter stod hun opp bisk og rasende og kastet
igjen sin frykt over meg.
Kroppen min er ikke noe verdt i mine egne øyne.
Mine synder var nådd opp til himmelen, og nå skulle jeg unngjelde.
Om søndagene var jeg gjerne sammen med mine egne på vertshuset.
Det var ingenting som unngikk vår oppmerksomhet.
«Du må be, min datter.»
«Hva er det du frykter, min datter?» spurte hun stille.
Alle mennesker må stå opp om morgenen og gjøre sin plikt.»
Hun stod ved sengekanten og fortalte om sin fjerne ungdom, om mann og barn.
Det kan da hente sin styrke rett fra himmelen.
Våre liv går hen i stim og ståk, men der råder en opphøyet ro.
Min tro på den verden som skal komme, skyller noen ganger over meg som en varm bølge.
Fruen var fornøyd med det, men hun uttrykte ikke sin tilfredshet med rene ord.
Avstanden dempet ikke mitt begjær, tvert imot, det ble bare sterkere.
I de drømmene kjente jeg alle mine synder.
Jeg visste at min straff ville bli for tung å bære, ikke bare i sannhetens verden, men
fremfor alt her, i jorderik.
Ta meg opp sammen med dem, og ikke la meg dø i min synd.»
I landsbyen pleier gutter på deres alder å ri, dra ut på beitene, bryne ljåene.
Min fetter Karil lette etter meg og fant meg.
Min gamle far trengte litt penger nå.
«Hedre din far og din mor.»
Min fetter mente det var den rette tiden for en moralpreken.
Hver eneste av dagene deres, hver eneste av høytidene deres, har sin egen lukt, og særlig
sterke er luktene omkring påske.
Hver påske krever sitt offer.
Midt på lyse dagen ble altså min elskede myrdet.
Også jeg kjente frykten for døden, men til min overraskelse var det ingen som forlot byen.
Det ble ikke grått mye, ingen ropte forbannelser, ingen løftet en hånd mot sin neste.
Det ble slutten på mine intime forbindelser med andre rutenere.
I mitt stille sinn bestemte jeg at jeg ikke ville forlate huset heretter, selv om lønnen
var lav.
Benjamins død førte meg nærmere hans kone, Rosa.
Jeg oppdrog barna som om de var mine egne.
Barna leste lekser og klarte seg glimrende, og jeg gledet meg på deres vegne.
«Ta av deg skoene og sitt på gulvet og sørg over din far som om han var død i dag.»
Det er påbudt at vi skal hedre vår far.»
Svaret forbløffet meg i all sin enkelhet.
Bøllene kunne uhindret begå sine blodige ugjerninger, og de skånet verken kvinner eller
gamle.
Det var min tapre mor, min bitre mor, som talte innenfra.
En kveld viste jeg dem slaktekniven og sa det var vårt våpen i nødens stund.
Mot ondskapen måtte man kjempe av all sin kraft.
Jeg arbeidet på åkeren, jeg vasket, jeg strøk, og i min store uskyld var jeg sikker på at
disse handlingene kunne skjerme meg mot onde blikk.

De snakket til meg på mitt eget språk, som bror til søster.
Jeg øste alt mitt sinne i det siste ordet.
Det enkle utsagnet gjorde sin virkning.
Jeg var svak, og i min store svakhet sa jeg:
«Takk, jeg takker deg av hele mitt hjerte,» sa kvinnen åndsfraværende.
Det er min plikt.
De gamle drankerne var borte, og nye hadde overtatt deres plass.
Mitt eget mot sviktet meg.
Du må lære å lytte til dine egne ønsker og ikke ta hensyn til noen andre.
Mange mennesker er slettet av min erindring, men ikke Maria.
Hennes mann, Izio, en stillfarende og saktmodig mann, forsøkte å trøste henne, men ordene
kom til kort.
Hennes mann er ikke bedre enn henne.
Min datter forstår meg ikke.
Min datter lever i synd, og det er ingenting jeg kan gjøre ved det.
Det store huset stod til min rådighet, og jeg vandret omkring, akkompagnert av musikken i
alle hjørner.
«Du er min rabbiner, du er min Bibel.
«Han er da en stillferdig mann,» sa jeg til hans fordel.
Hun kan trenge hans store miskunn.»
Det stod ikke i min makt å frelse henne.
Hennes nærvær var håndgripelig, også i hennes fravær.
Til all ulykke møtte jeg min gamle kusine Sarina på toget.
Alle mine bønner var til ingen nytte.
Det var ikke hennes egen stemme, men en hun hadde lånt til denne samtalen.
Izios strenghet hadde vært enda sterkere enn hennes egen.
I Strassov satte ingen jøde sine ben i et vertshus.
Jeg følte at mitt nærvær sjenerte ham.
Jeg for min del fortalte om hjemstedet mitt.
Det er grenser for vår tålmodighet.»
«Det er ikke et spørsmål om hennes mor, men om penger.»
«Graverne må også spise, min herre.
Til slutt stod min gamle kusine Sarina foran meg.
«Jeg tror, og noen ganger av hele mitt hjerte, men det er ingen helstøpt tro, bare glimt.
«Jeg har tilbrakt de fleste av mine år sammen med jøder.»
Han hadde vunnet mitt hjerte.
«Din horende sønn av en hore!»
Gud skapte oss, til vår store beklagelse, kledd i vårt legeme.»
Dagen etter gikk han til min overraskelse ut og lette etter arbeid.
Dagen etter mobiliserte han igjen all sin viljestyrke og gikk ut for å se etter arbeid.
I sin ungdom hadde han tenkt å reise til Amerika.
Vår lille lykke så ut til å vokse.
Mens jeg ennå holdt magen inn og skjulte svangerskapet for Sammi, møtte jeg min kusine
Katia på gaten.
På de harde og ubekvemme benkene i kantinen fortalte han mange hemmelige ting fra sin
fortid.
Det er ting som går over min fatteevne.»
Han svarte ikke, gikk bare sin vei og fortsatte med arbeidet.
Det var slik far hadde oppført seg i sin tid.
Til min store overraskelse behøvde jeg ikke å fortelle henne noen ting.
Hun er knyttet til mine aller hemmeligste tanker.
Hun kunne ikke tro sine egne øyne, og sa pinlig berørt:
Jeg foretrakk nattemørket fremfor min stemor.
«Jeg har sverget på det i mitt hjerte,» sa jeg.
«Jeg skal betale ham,» sa jeg i min store dumhet.
«Du straffer barnet ditt med dine egne hender, ser du ikke hva de gjør mot jødene?
Vi har ikke noe valg, men du vil med velberådd hu og dine egne hender dømme ham til en
bedrøvelig skjebne.»
I mine bitre kvaler holdt jeg flere ganger på å åpne munnen og si til dem:
Hans samtykke forbauset meg, og jeg brast i gråt.

Til min forbauselse gråt ikke gutten, lå bare og mumlet og stønnet.
Hans kone laget melkevelling og kaffe til meg hver morgen.
Til min overraskelse var ikke kvinnen fornøyd og forlangte mer.
Det var barnløsheten som ropte ut sin nød.
Men den ettersmaken formørket ikke mitt sinn så lenge.
Hadde det ikke vært for det hinsidige, ville min høye alderdom ikke hatt noen mening.
Tre ganger om dagen ammet jeg ham, og de få timenes nærhet var all min lykke.
Min stilling på stedet ble underlig.
Verten bebreidet stadig sin kone at hun hadde leid ut kvistværelset.
Jeg husker fremdeles hvordan min kjære Benjamin ledet seremoniene på seder-aften.
Jeg pratet mye med ham og forklarte at dette var hans annet tilholdssted.
For min egen del var jeg mørk til sinns.
Den kvelden hørte jeg verten spørre sin kone:
«Jeg vil oppfostre min sønn, Benjamin, i et stille, rent hus.
Hvem var den kvinnen du arbeidet for i din ungdom?»
Jeg har mange av mine kjære i sannhetens land.
Her ble jeg født, og her skal jeg nok også finne min grav.»
Jeg vil bevare hennes trofasthet i hjertet.
En morgen våknet Benjamin og sa sitt første ord.
Tanken på at min sønn skulle snakke Rosas og Benjamins språk, fylte hjertet med nytt håp,
men hvorfor skalv jeg da på hendene?
De grønne engene strakte seg ut til horisonten, og mot min vilje minnet de meg om engene
hjemme.
Hvis du er sterk, vil din mor også være sterk.
Jødene har fått toraen og må overholde dens bud.»
«Du forsurer livet mitt,» sa han og prøvde å tale til min samvittighet.
Dagen etter stilnet stormen og en klar vinterhimmel åpenbarte seg i all sin prakt.
Jeg pakket mine få eiendeler, tullet Benjamin lunt inn i skinnfeller, og betalte.
Jeg så ham inn i øynene og kunne ikke tro mine egne.
Min Benjamin snakket forbløffende bra.
Tanken på at jeg hadde mitt eget rom, og at sønnen min stod i vinduet med meg og kikket
ut, gjorde meg alltid glad.
Jeg hadde truffet mange mennesker i mitt liv.
Påskeaften var jeg overlykkelig, og i min store glede svingte jeg Benjamin høyt opp i
luften.
«Det var mine fineste år,» sa hun, og tårene strømmet til øynene hennes.
Som ved et under fant jeg dermed en hemmelig tunnel som kunne bringe meg tilbake til mine
kjære.
«Du elsket ikke din mor den gang.»
Vi må gifte oss med våre egne.»
Det er ikke noe å gjøre ved, det er ikke vår skyld.
En gang fikk jeg beskjed om at min advokat var kommet på besøk.
Om natten fortsatte jeg å grave og søke etter en vei til mine kjære.
Mine kjære vandret i sannhetens verden, og der var de blottstilte, sjeler uten legeme,
mens ondskapen her rakket ned på dem natt og dag.
De ville ha sine egne stoffer, sitt eget sukker, sine egne høyhælte sko av alle slag og
størrelser.
Jeg ble rykket løs fra mitt eget liv og begravd i en slags hard tomhet.
Jeg har min egen Jesus.»
Spadene var sløve, men vi gjorde likevel vårt ytterste og fikk røttene opp av den isete
jorden.
Bare når jeg var nær mine kjære, fikk jeg stemmens bruk, og da ble jeg fylt av ærefrykt.
Katerina er på farten,» hørte jeg dem hviske, og det var min lille hevn i dette mørket.
«Har du noen gode minner om din far?»
Bare overfor min advokat kunne jeg være åpenhjertig og la meg rive med.
«Hvordan går det med jødene i landsbyene?» spurte jeg med en stemme som ikke var min egen.
Min Benjamin var steget opp til himmelen og var den sanne Jesus.
Men min Jesus hadde vært i mitt skjød, og til denne dag fyller han meg.
Min Benjamin ser ikke selvgod ut som ikonene i kirkene.
Min Benjamin kunne bite.

Først hadde hun vært redd for sin mor og far, siden for sin mann.
Så redd hadde hun vært at hun til slutt hadde prøvd å myrde sin mann <ENDCP>.
Noen mente at jeg hadde handlet riktig, og de klandret jødene jeg hadde arbeidet hos, mens
andre klandret meg og min løsaktighet.
Selv var hun dømt til livsvarig fengsel for at hun hadde skadet sin mann.
Bare min advokat dukket opp, så regelmessig som en klokke.
«Jeg er din advokat, ikke sant?
Må ikke en advokat se hvorledes det går med hans klienter?»
«Jeg er din advokat,» hadde han presentert seg.
Jeg er deres eneste sønn.
«Etter min mening skulle du vært kjent uskyldig.»
Alle må oppfylle sin egen skjebne.»
Jeg elsker deg fordi du har et lys som varmer min sjel.
«Til min dype beklagelse hadde jeg ikke med gode nyheter.»
Jeg var knyttet til hemmeligheten min som til en navlestreng, og det var der jeg hentet
min tålmodighet.
Men du må ikke glemme at jeg for ett år siden ble avskjediget fra min stilling.
Men hvis min nye oppgave ikke er etter din smak, skal jeg vende tilbake til den gamle.
«For din skyld skal jeg ikke gå med den.»
Dagene feide oss med i sitt løp som om vi var dyr.
Mitt liv var ikke annet enn bevegelser, og om kvelden sank jeg sammen på briksen som alle
de andre og sovnet.
Min kontakt med andre verdener var innskrenket og sjelden.
«Når din fiende faller, skal du ikke glede deg.»
Jeg har ikke vært selvgod i hele mitt liv.
Jeg har ikke tatt vare på kroppen min for min egen skyld.
«Det er din mor som snakker.
Jeg samlet alle mine krefter og krabbet mot bordet og sa:
«Jeg for min del skal ikke slå deg.
Jeg sverger ved mine salige foreldre at jeg ikke skal slå deg.
Jeg arbeidet utrettelig, som om kålrotåkeren var min egen jordeiendom.
Alle bånd til mine kjære ble brutt.
Jeg var sikker på at den røde hudsykdommen ville bli min død.
«Katerina, jeg for min del tilgir deg alt.
Man skal ikke krype for noen, man skal ikke ønske død over sine medmennesker.
«Jødene har fordervet hennes sjel, og det lar seg ikke rette opp.»
La tingene gå sin gang.
Ingen av oss kunne tro våre egne øyne.
«Til deres skjebne tok de dem, moder.
Til deres skjebne.
Små barn hoppet og sprang foran vognhjulene, som de hadde gjort da jeg var på deres alder.
«Din tjenerinne hører, Herre,» svarte jeg straks.
Deres far pleide å stille dem spørsmål om Bibelen, og jeg skjønte ikke et ord:
– måtte Gud forlate min synd - så jeg ikke lyset rundt meg.
Måtte Gud forlate min synd, men jeg visste ikke hva jeg skulle si eller hvordan jeg skulle
si det.
Alt er på sin plass, bare ikke menneskene.
De har brutt opp og dradd sin vei.
I min ungdom kunne jeg gå til verdens ende.
Den gang var hele mitt liv en eneste lett luftning, men i dag - da hvert skritt er en
plage - betyr veien fremdeles mye for meg.
Selve kapellet er gammelt og forfallent, men nydelig i all sin enkelhet.
Våre døde kjære fører oss nærmere Gud.
Når jeg stemte i bønnens ord, var de ikke mine egne.
Samme «toleranse» som hadde fått henne til å godta at hans jobb var viktigere enn hennes.
Å bli klar over sin egen undertrykkelse er pinlig, å slåss for rettigheter er vanskelig.
Ritas kvinnelighet og dagdrømming var hennes sak...
Han kunne bestemme innholdet i sine egne dager.
– Den sovende Helges minner om sine lærere - disse lærerne han møtte nå var iallfall
annerledes enn det!

Hans egen framtid ga han som regel blaffen i.
Helge forsøkte innimellom å stille sin egen diagnose.
Møtte åpen sympati hos noen, som de fikk ta sine små straffer for.
Jon skulle endelig bevise sin mandighet - sin uavhengighet...
Nå innser hun sitt eget spill med ham, det er bitrere.
Hun hadde alltid hatt sine egne tanker om dette arbeidet, og nå forsøkte hun å følge dem i
praksis.
Hun stolte ikke på sine egne sanser, alt var gått i stykker.
På grunn av minnene fra hennes egen skoletid?
Det var som å tvinges til å oppdra sin egen barneflokk etter andre menneskers normer...
Hennes måte å være på, leve på.
De andre visste for lengst at Rita gjorde tingene på sin måte.
Det var blitt hans taktikk, for lenge siden, hadde alltid vært det.
De var flest, hun hadde halvparten av deres tid å ofre, og hun følte seg mer og mer sær.
Jon fikk vite om dem, han og Rita begynte å snakke om skilsmisse - Jon forsøkte å
arrangere en lykkelig skilsmisse på sine premisser.
Det var da jeg sa at det var min tredveårsdag.
– Hos dine foreldre, spurte jeg.
– Jeg snakker ikke om meg selv, jeg snakker om min mor.
Kanskje snakker jeg om meg selv, og ikke om min mor.
De må ha sine unnskyldninger.
– Ja, vi blir tvunget til å unnskylde oss for vår uskyldighet.
Derfor prøver jeg å forkle min alder og meg selv, og kanskje vil du en dag huske meg og
spørre deg selv om hvem du er?
Jeg pustet tungt, reaksjonen på din ankomst hadde vært en utmattende befrielse.
– Da min bror døde, trodde jeg aldri at jeg skulle klare å kjøre bil igjen.
Jeg visste med meg selv at jeg hadde fått din tillit og ditt vennskap gjennom den enkle
åpenhet jeg hadde vist deg.
– Viste ikke du bare din feighet ved ditt valg?
I stedet sank jeg inn i meg selv, inn i min egen indre negative rotasjon.
Hvorfor min mor forandret seg når far kom hjem, forsto jeg aldri som barn.
For da jeg var barn, gutt, var min far, kapteinen, verden.
Det var som om min far aldri hadde fortalt meg noe jeg trengte å huske, at alt det han
hadde sagt til meg når han kom hjem, var betydningsløst.
Da jeg kom i tenårene, forandret forholdet til min far, kapteinen, seg.
Jeg visste ikke at kapteinen var ute på sin siste seilas, at han om noen få måneder skulle
komme hjem.
Kapteinen satte seg i sin mørkebrune skinnstol, og begynte å lese reiseskildringer,
biografier, disse tykke bøkene med bilder som jeg stjal meg til å kikke i, og som jeg
betraktet som verdiløse, døde.
Min far døde like før jeg skulle stå til konfirmasjon.
Det var derfor han gikk i land, hvisket mine puritanske slektninger til meg, som
pliktoppfyllende hadde samlet seg om min mor i hennes sorg.
Og som menneske døde han fordi han aldri hadde hatt noen livsforpliktelse overfor min mor,
og den han hadde hatt overfor meg, hadde gått under.
Jeg skalv, for nå visste jeg med meg selv at da far døde, tok han mitt bilde av verden med
seg.
For denne gangen sprang din indre verden inn i meg.
Hvor lenge jeg lå naken under mitt knuste speilbilde, vet jeg ikke, men da jeg frigjorde
meg fra lammelsen, den sammensunkne skikkelsen jeg hadde vært, hadde mesteparten av blodet
koagulert.
Derfor slapp jeg aldri noen inn på meg, inn i mitt landskap, mitt liv.
deres mor har gjort det så hyggelig, og navnet var?
– Ja, nå kan vi sette oss, sa din mor.
En annen var oversetter av tysk litteratur, og ellers, som din mors interiør, var de
fleste av dem objekter for sine titler.
Han hadde sittet ved siden av din mor under middagen, men jeg hadde ikke ansett ham som en
samlende person i et selskap.
Men så sa du at det ikke var min feil.
Så fortalte du meg at din mor var motsatt, at hun alltid levde usynlig når hun var alene

med seg selv.
– Jeg er hennes negative speil.
Jeg visste at jeg tenkte slik fordi jeg selv ikke hadde noen kontakt med min slekt;
Ingen jeg kjente forsto det menneskelige i min handling, ingen forsto nødvendigheten.
Svar som kunne gi meg en bekreftelse på min handling, om den var rett.
Og hun har bekreftet nødvendigheten av mitt valg, og nå, først nå, kjenner jeg at den
indre striden i meg er over.
At min handling var nødvendig.
– Jeg må lære mer før jeg kan male deg slik jeg ser deg i mitt indre.
Du forsto hva jeg sa, men du overførte det til din far.
Fra tilstanden i ditt indre.
Strøk nesa over kinnet hans i sakte bevegelser mens han kilte den ene brystvorten hennes
mot håndflaten.
For det lyste ingen naturlig autoritet fra hans tynne og korte kropp.
Alle hans sjuogfemti år hadde satt sine spor.
Han blottet sitt hviteste smil til svar.
Men hans trenete øye la straks merke til anstrøket av klasse i et ekte oljelerret med
signatur.
– Vårt soverom ligger omtrent rett over leiligheten, fortsatte hun og smilte litt
anstrengt.
– Deres kone er over atten år og myndig.
Jeg har bodd i min leilighet i fire år.
Inntil det skjedde som skulle prege hans forhold til fiske siden.
Fluefisket var blitt hans store lidenskap.
– Det er ditt slips, ikke sant?
– Er det ditt slips?
– Er det ditt slips?
Det er mitt jævla slips!
Lisa Stenersen kunne frekventert syklubben til hans egen mor.
– I våre dager kan jo et forhold bety alt fra forlovelse til...
– Jeg driver denne bedriften sammen med min mann.
– Mitt poeng er bare at...
– Skriv det på din måte, helt greit.
Dette var hans private havn.
– Det er hennes leilighet.
Det var hans tur til å reise seg og gå urolig fram og tilbake.
Slik at han kan legge sine barske armer rundt dem og la dem kjenne på musklene sine.
Å sitte uten billett i en ubetjent vogn avslørte at spaning ikke var hans sterke side.
Gamlingen var i sin egen verden, gikk sidelengs ut av døra slik gamle folk gjør når de
tror det er glatt.
Gunnarstranda kikket opp i taket på sitt eget kontor.
Det trange skjørtet strammet over baken og framhevet hennes overvektighet.
– Har Deres mann forsvunnet på denne måten før?
– Når så De Deres mann sist? spurte Gunnarstranda da hun hadde tygget ferdig.
– Selvsagt kan noe ha tilstøtt Deres mann.
– Jeg etterforsker et drap med tilknytning til hans arbeidsplass.
Enten har Deres manns forsvinningsnummer noe med min etterforskning å gjøre, eller så har
det ikke det.
– Er dette første gang din far forsvinner på denne måten?
Hun hadde blå øyne som hun dessverre hadde arvet etter sin mor.
Han så sine egne hender løfte dyna.
Gunnarstranda bukket respektfullt og tente sin egen.
Davestuen rynket sin beinete panne, forsøkte å huske etter.
Bregård mest opptatt av sine egne håndflater.
Ingenting i denne bedriften er hemmelig, våre regnskaper er helt offentlige.
Bregård stirret forvirret ned på sine egne hender.
Han overlot narrespeilet til sin oppvakte kollega oe betraktet de to plakatene som hang på
veggen.
– Reidun Rosendal ble drept hjemme i sin egen hybelleilighet.
Franken kunne se han var til stede, nesten til stede, men så gled han vekk, inn i sitt

eget hode.
Stadig skrådde han sine vasne øyne mot politiførstebetjenten som om han ventet at denne
skulle falle om.
– Deres navn er Egil Svennebye.
– Gatefyll er ikke mitt gebet.
Deres kone fortalte om en eiendommelig forretningsreise De foretok for noen uker siden.
– Jeg hadde mine mistanker, skjønner du.
– Jeg fant ut at det beste var å gi faen, det var ikke min sak hvor hun sov om natta.
– Det er ikke min sak.
– Nå trenger jeg bare din underskrift på dette, sa han tankefullt og reiste seg.
Et slags mønster som lukter sterkt av kokkelimonke, hvis du ber om min mening.
I det samme presset Frølich sin store kropp gjennom døra.
– Det er vel ikke vår sak hvordan hushjelpen kler seg!
Frank Frølich var sikker i sin sak.
Han sendte en tanke til Eva-Britt som sov hjemme i hans egen seng.
Ditt utsagn bekrefter noe vi allerede veit.
Men jeg kunne være interessert i å høre din versjon av hva som skjedde.
Uansett sårene i mannens fjes, var Franken sikker i sin sak.
Dette er ikke min sak.
– De visste hvor Reidun Rosendal hadde sitt arbeidssted?
Gunnarstranda glippet med sine tunge øyelokk.
– Våre teknikere mener at slaget mot låsen i porten ikke kan ha hjulpet innbruddstyven
noe særlig.
Han beholdt sin forknytte sittestilling, mens uttrykket i øynene hadde endret karakter.
– Taktisk sett ville det mildnet mine overordnede og en del journalister med en slik
arrestasjon.
Hans egen nabo?
Deretter hadde han iført seg joggedressen og tatt sin daglige løpetur.
Mannen som utsatte sitt eget barn for en slik påkjenning der i trappa.
Ti av dem hørte til min faste rekke.
Senere drakk de kaffe enten hos dem eller hos Per og Anette, deres nærmeste venner.
Fredag kveld hygget de seg med barna, og helgen tilbrakte de ofte sammen med enten hennes
eller hans foreldre.
På en eller annen uforklarlig måte følte hun trang til å rope ut sin maktesløshet.
Hun måtte få ham til å forstå at hun ikke hadde det godt med seg selv, og det var ikke
hans skyld.
Du nagler meg med mine egne gale formuleringer.
Er det min skyld at du oppfatter alt så galt?
Det er sikkert min egen skyld, og jeg skader deg med det også.
Hvorfor snakker du alltid om din skyld?
Vårt liv.
Men endelig ble det hans tur.
– Jeg vet ikke riktig, av og til kanskje, men det har mer med min egen innstilling å
gjøre.
Det øker bare følelsen av at alt er min skyld.
Hun søkte famlende i sine ubevisste drømmer.
For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.
Han fortalte om sine nederlag på skolen, frykten for ikke å strekke til overfor henne og
barna, og overfor Gud.
Han gledet seg ustanselig over at det stod skrevet at det ikke var hans anstrengelser det
kom an på.
– Adam holdt seg til sin hustru Eva...
Hele hennes nye menneske.
Dere har deres liv å leve, vi har hatt vårt.
– Det vet jeg, men hvorfor skal din far aldri få vite det?
Hun forteller sin elskede hvordan han skal spille død når soldatene kommer for å skyte
ham.
Berit hadde fått Anders på sin venstre side og Poul på sin høyre.
Er ikke kirken bra nok i våre dager?
Berit sukket i sitt stille sinn.

Gjelder det dine egne avgjørelser også?
Det forventes vel av en mann at han klarer å løse sine egne problemer.
De deltok på middagen om kvelden, trivdes i hverandres selskap og gikk tidlig hjem.
Det som tidligere hadde vært deres daglige andaktsstund med bibellesning og bønn, var
blitt til en månedlig begivenhet.
De hadde ikke så mye å rutte med, og de siste månedene hadde dessuten satt sitt preg på
familielivet.
Berit lot ham sitte der med sine tanker og fordypet seg i sine egne.
Når Anders satte ord på noen av sine mange tanker, oppdaget hun plutselig nye sider ved
ham.
Det er aldri din skyld, hva?
Berit fortsatte den kunstig opplivede samtalen med Claus og Maria for å dempe sin egen
irritasjon.
Du er bare opptatt med deg selv og din egen lille verden.
Hvorfor greide hun ikke å konsentrere seg om seg selv og sine egne følelser?
Berit glemte sin egen frykt.
Men hun hadde hele tiden en sterk lengsel i sitt indre etter hans kjærlighet og omsorg.
Hun spilte sin rolle når han nærmet seg og lot som om hun nøt det.
Dessuten beundret hun hans klare, kristne holdning.
Når du kan gjøre det med en annen, kan du vel gjøre det med din kone.
Hun kjente ikke ordene som kunne utføre mirakler og våget ikke å bruke sitt eget,
ufullkomne språk.
Men i våre kretser har vi kanskje en tendens til å skjule problemene i stedet for å snakke
ut med hverandre.
– Mener du å si at hele problemstillingen for mitt vedkommende er at jeg skal vende
tilbake til Jesus?
Om Anders som hadde dratt sin vei.
– Jeg mener bare at en sak alltid har to sider, og hittil har jeg bare hørt din versjon.
Svigermorens ord hadde satt sine spor.
Per smilte litt av sine egne ord.
Det er visst min egen dårlige samvittighet som kommer fram.
Vi har da også våre feider.
Men vi har jo alle vår stolthet.
– Hvis Anders velger å komme hjem og være trofast, så tror jeg også han er interessert i
Guds hjelp og i å komme i hans nærhet igjen.
Det er uutholdelig å gå alene med sine egne tanker og sin frykt hele tiden.
Det var en unnskyldning fra min side for å søke kompensasjon et annet sted.
– Din mor! snerret hun.
Hvis jeg er i ferd med å bli det, så er det i hvert fall din skyld.
Barna kunne aldri bli løsningen på deres innbyrdes problemer, men de kunne kanskje være et
bånd eller en bro.
Men mest for vår egen.
Han la jo så ofte ansvaret for sine dårlige sider på henne.
De hvilte i hverandres favn.
Han var omtrent på deres alder, høy, mørkhåret og avslappet.
Anders sa at han gjerne ville gjøre sin plikt overfor Berit og barna.
Det har i hvert fall hjulpet andre, også min kone og meg, hvis det kan være noen trøst.
Plutselig ble hun så altfor klar over sin egen maktesløshet.
«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet.
Hjelp meg å vise ham din kjærlighet.
Til hennes overraskelse sa han at han syntes de skulle arbeide videre.
Du har bestemt at det går skjevt på grunn av mine store krav.
– Slik oppfatter du altså din mor?
Er jeg blitt sterk på hans bekostning?
Fortid og erfaringer er en del av mitt fundament.
Men virkelig hjelp i denne sammenheng er etter min mening å gi hjelp til selvhjelp.
Det som har med ditt personlige forhold til Gud å gjøre, hører ikke hjemme i disse
samtalene.
Han kan virkelig hjelpe når vi vender oss til ham og når vi praktiserer hans gode råd.
– Jeg vet godt at det ikke er din skyld at jeg følte det slik.

– Du trenger vel ikke noen innrømmelse fra deres side for å kunne tilgi?
– Jeg har jo også min del av skylden.
– Jeg vet også at jeg har lignet din mor på mange områder.
Anders sa fremdeles ingenting, men ansiktet talte sitt tydelige språk.
Berit hørte sine egne pulsslag i ørene.
Jeg har aldri for alvor våget å tro på hans ubetingede kjærlighet.
Men plutselig så hun seg selv med hans øyne.
– De har fått vite at de skal ta sin tørn, begge to.
Til mine gode hjelpere
Ingen må legge hånd på sin mor, Sue Ellen.
Din smerte er den verste.
En kvinne vevde brokade av fjær fra sin egen kropp.
I min barndom var de så korte at man bare kunne plukke hodene.
Alle andre jenter adlød sine mødre, du gikk egne veier.
Rødhudene dreper når vi sier det er vår skog, våre stier.
Min mor sa alltid at kvinner var som blå plommer.
Du ble til i en sky av dun, min venn.
Til slutt havnet vi i hverandres armer.
Så tror jeg at du har sviktet min tillit og rømt, før du kommer rundt hjørnet på huset, og
panikken legger seg igjen.
– Ikke vær frekk mot din mor.
Da datteren ville gå sin vei, ba moren henne sile melka.
Du må ikke tro du kan få meg til å drive deg ut av mitt hus.
Men går du herfra til rødhudenes landsby, er du ikke lenger kjød av mitt kjød.
Med forventningsfulle flir ville de en dag vise meg din røde manke.
Våre redningsmenn hadde gitt opp.
De hadde tatt hans vinger også og ropte:
For de andre var jeg hans slave, fordi det var han som hadde fanget meg.
De sa jeg forrådte mine egne, men han var mindre fremmed for meg enn dem.
Du setter deg i trappen med ryggen din mellom mine knær.
– Din uro blir et bilde av meg, sier du, ikke plag meg, la meg være i fred.
Du reddes av din egen kløkt og mitt dårlige syn, jeg lar meg lure.
Men en kvinne spurte anklagende hvorfor jeg ikke lærte deres sanger når jeg ville leve hos
dem.
Ikke en tåre felte de, aldri et skrik av sinne til sine egne eller et ondt ord.
Vårløsningen kom, bekker og elver gikk over sine bredder, skogen var en endeløs myr.
Hekser driver med farligere ting enn elskovsdrikker og får sin kraft fra en ond ånd.
Du har kanskje ikke drevet med trolldom, men du har ikke holdt din sti ren.
Jeg blir kvalm av dine sorger, mor.
– Også jeg kan ha lyst til å gråte, Sue Ellen, du spør ikke om jeg gjorde mitt beste.
Hvem holder sine vinger over meg?
– Ja, og på kirkebakken der du traff dine kjente, sa du jeg skulle slutte å klenge.
– Du lyttet til vennene for å gjette deres minste ønske.
Noen ganger holdt du meg frem og sa at ingen skulle tro jeg var ditt barn med mitt røde
hår.
Men jeg er ikke glad over din ulykke.
Da høsten kom, dukket en ung pike fra en annen stamme opp i leiren og ble hans hustru.
Det er ingen nåde i deres verden, bare den ubønnhørlige overlever.
Jeg drømte mangefargede drømmer om sommervær og edderdun, mens jeg lå der i min
beverforete kappe.
Min elskede ektet en annen, sønn av en slange gift med datter av en hund.
Hvordan kan jeg fortelle deg om mitt liv, Sve Ellen?
Jeg vil ikke ha din smerte, sier du.
Min elskede var tapt.
Snart kan jeg ikke gjenkalle skrekken for å bryte deres bud, redselen for far når han
tyranniserte huset med sine brøl.
Du tygget bark, fordi din herre var syk og ikke kunne jakte, du kunne ha sultet ihjel.
– Jeg liker ikke dine historier, mor.
En mann på bredden prøvde alle sine piler.
Den slo med vingene, lettet og fløy sin vei.

Hun fulgte ham gjennom skogene, over fjellene, like tilbake til hans landsby.
Endelig fremme ble hun hans hustru, lovet å tjene ham trofast, bære hans barn og aldri
skilles fra ham igjen.
Han påsto jeg var hans, han hadde kjøpt meg av min kjæreste.
En indianergutt bodde sammen med sin storebror.
Han strøk meg over ryggen under klærne, jeg lot neglene skrape over hans hud.
Min historie er den riktige, sa han.
Bestemødre, mødre, søstre og døtre, mine slektninger fra hegreklanen, hypper og jager
skadedyr rundt plantene som gror.
Lenge etter kom dine folk.
Vårt folk dør foran dem.
Bedrag og bitterhet er i hans ord.
La dem som har stjålet vårt land, dø, så vi igjen fritt kan ferdes over våre fedres land.
– Mer redd for hans liv enn for ditt.
Nå har vi utført vårt oppdrag, sa de som brakte torden.
Så steg han opp i luften og fløy hjem til sin mor.
Jeg er din sønn og er kommet tilbake for å passe på deg.
Det er min tur nå, hører du, mor.
Ble det min siste time, håpet jeg de drepte deg også.
– Jeg vil ikke ha din ro, mor, sier du.
Hun broderte og sørget over sin elskede.
Du fortalte om spillemannen som spilte fele og fikk folk til å glemme sine sorger.
Da ba tordenguden henne vende tilbake til sitt folk og fortelle at en slange lå i jorden
under landsbyen.
Mitt liv skal ikke være å stenge deg inne, men å åpne for deg når du drar inn i det
ukjente.
Hun brydde seg ikke med mine tårer.
Om jeg ikke kan leve uten deg, gjør jeg meg til byrde, ser du min skam.
Jeg lener meg mot din varme.
Plutselig sto jeg der kledd i din flotte kjole, som ikke passet helt.
– Kanskje var det mine sko du hadde mistet, foreslår jeg.
Her gjaldt det å vise sine fiender hvem som var mest mann.
– Det var ikke din skyld?
Alt var min skyld, sier jeg.
Gjengjeldelse er en måte å være trofast mot sine egne på.
Andre måler og veier med himmelvekten og skriver ned våre gjerninger med sine egne fjær:
Jeg ønsker at de glemmer meg i sitt store regnskap.
Det som vil bli synlig er min gjennomhullete kjærlighet, forrådet av kniver, sakser,
økser, hakker som kan drepe deg.
Når luten er ferdig, heller du den over i min gryte.
Jeg brukte min tid på deg, men vet ikke hva du gir til gjengjeld.
– Vi må ha et rødt lakksegl, sier du og fniser, mens du skriver om mitt liv.
Jeg gledet meg til din glede mens jeg sydde i hemmelighet.
– Selv om hatet var min sterkeste følelse, kunne jeg ikke bli kvinne uten deg.
– Jeg ville så gjerne ligne min vakre og mektige mor.
Siden er det min tur.
– Forsøk å lytte, min stemme kommer ikke inne fra din kropp, sier du.
Dine røde menn løper hurtig, frykter ingen, tåler sult og kulde, attrår sine kvinner og
krever tillit.
Med engler og ord ville jeg jage bort dine røde menn.
Du setter deg opp bak ham og rir din vei.
Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede : roman
Kan det være slik at han kun har levet i vår tro?
Han vil ikke lenger holde sin hånd over menneskene, som han en gang skapte i sitt bilde.
Ennå kan jeg se hans ansikt for meg der han i et TV-intervju la frem sitt program:
Perugiakirken var meget moderne i sin form.
Mot meg lyser II Popolos førsteside med sine kjempebokstaver.
På den måten ville kirkemyndighetene i Vatikanet gi sin gave til kirken og samtidig
understreke kontinuiteten i den katolske kirke, det gamle i det nye.
Også det nye kirkebygget var en gave, en donasjon fra en meget rik bankier som ville sørge

for sitt eget ettermæle.
I den ligger også min tragedie.
Ifølge søknaden bygger den på en eldgammel oppskrift, som han har arvet etter sin far.
Et forsiktig kyss på kinnet når vi møttes eller tok farvel, det var lenge vår eneste
fysiske kontakt.
Jeg var slett ikke begeistret, selv trivdes jeg best i min gamle hule, full av slitte
møbler og bøker.
Jeg forbannet min tafatthet, men kunne fremdeles ikke overvinne min blusel.
Senere kunne jeg ikke lenger fatte min egen sjenanse.
Kanskje var denne tiden den aller lykkeligste i vårt korte samliv.
Neste morgen foreslo jeg at vi kunne bli boende i hennes leilighet, men at jeg kanskje
kunne møblere et arbeidsværelse med mine ting.
Jeg har jo oppdaget at jeg faktisk føler en form for trivsel i min fengselscelle også.
Min kone var ganske annerledes.
Hun kunne snakke om alt mulig, mennesker, bøker, politikk, musikk, og etterhvert også om
mine håndskrifter.
Jeg har fortsatt mitt vitenskapelige arbeid her i fengselet.
Mine foresatte i Vatikanet slo ikke hånden av meg etter at det forferdelige hendte.
Og etter en tid våknet min interesse.
Lenge før jeg mottok den første sendingen med vin fikk jeg den tanke at jeg skulle skrive
ned min historie og sette sammen puslespillet.
Kardinalen sendte vin nettopp for å få meg fra mitt forsett.
Jeg kunne forstyrre søkende mennesker i deres leting etter Gud, mente han.
Ved middagen skjenket jeg vinen og fortalte min kone om dens historie.
Spent satte jeg bildet opp foran ham uten å si noe, og jeg så hvor raskt hans interesse
våknet.
Lent mot veggen oppe på hans arbeidsbord sto den rensete tavlen.
Jeg kjenner den dessverre ikke, her avsløres lakuner i min kunnskap.»
Han opprettholdt sin umiddelbare dom, bildet var malt av en mester.
Men alle mestere hadde sine spesielle teknikker som røpet dem fra bilde til bilde.
Han lot seg gjerne henføre av sin egen veltalenhet.
Hvor er så alle hans bilder, og hvorfor ble han ikke kjent hverken i eller utenfor sitt
miljø?
Min kone sluttet seg til oss.
Et bilde som ville forsvart sin plass i hvilken som helst av Europas katedraler.»
Da min kone og jeg senere i august reiste på ferie, ble det opprinnelige reisemålet
endret.
I det øyeblikk vi i vårt nysgjerrige hastverk skulle åpne døren til kirken, var han der og
ba oss følge med.
Kanskje beklaget han sin skjebne, men han ga ikke uttrykk for det med ord.
Våre øyne søkte opp mot alteret.
Hans ansikt lyste av ung vilje.
Allikevel var det noe demonstrativt stolt ved hans skikkelse.
Han kjente sin oppgave og aktet å utføre den.
Og legenden forteller at de samtidig fikk sin evne til å synge.
Deres stemmer lød på vinmarkene og fra husene.
Folk her oppe er ikke i tvil om hva hans budskap inneholdt.
Biskopens nysgjerrighet ble pirret, for ikke å si hans tørst.
Sognepresten møtte den høye gjest idet han sammen med sitt følge red inn i dalen og
stoppet foran kirken.
Rundt biskopen og hans vert stimlet nå dalens innbyggere sammen.
Jeg tror at allerede dagen før, i det øyeblikk han så altertavlen, var hans beslutning
klar.
Det var som om presten gjettet våre tanker.
Som med et fingerknips var vi tilbake i vår egen hverdag.
Vi var avhengige av bil, det vil si, min kone var det.
Etter en kort ventetid ble jeg til min forbauselse vist inn til banksjefen selv.
Da jeg hadde skrevet under på gjeldsbrevet og reiste meg for å gå, grep han min hånd og
trykket den varmt.
Min kone gjorde ikke det.

Den kom heller ikke fra annet hold, enten hadde ikke journalistene besøkt dalen, eller så
hadde ikke sognepresten fortalt legenden til flere enn min kone og meg.
Hva mener våre lesere?
Min konklusjon var klar.
De takket for min interesse i saken, men ba meg forstå at forslaget var uakseptabelt.
Min kone skulle ut i selskap.
En mannsstemme spurte etter min kone.
Da min kone kom hjem ved tretiden, satt jeg fremdeles under lampen.
Min skriftefar fra mange år tilbake er dukket opp igjen.
Han kommer sikkert for å få mitt skriftemål, men presser seg ikke på.
Jeg snakket aldri, hverken med ham eller noen annen, om de forferdelige minuttene da jeg
så min mor dø.
Jeg føler også at jeg har fått min tro tilbake.
De var heslige, forvridde følelser fra mitt eget indre.
Alle mine krefter var uttømt, men jeg var fylt av fred.
Ikke nært nok til å kunne kalle ham en venn, men jeg fikk vite en hel del om ham fra hans
egen munn.
Når jeg nå legger disse historiene ved min beretning om kunstneren, må jeg derfor tilstå
at jeg har endret en og annen formulering.
Det vekket underlige følelser å se mine ord skrevet ned med en annens hånd.
Ved å lese mine ord i hans notater så jeg så mangt i et annet lys.
Hans nedtegnelser falt altså i mine hender.
Jeg gikk i formiddag til hans bolig for å spørre etter ham.
Jeg savnet ham da jeg satt med min vin.
Mine venner vinket på meg, allikevel ble jeg sittende alene, i håp om at han skulle komme.
I hennes avvisning lå et forsvar for den fraværende.
Kanskje var det denne oppriktighet i beskrivelsen av vårt bekjentskap som vekket hennes
tillit til meg.
Jeg undret meg, hvorfor ville hun sende hans papirer med en tilfeldig besøkende?
Et øyeblikk holdt jeg på å gi den fra meg igjen, men min nysgjerrighet seiret.
Det ante meg at svarene på mine spørsmål lå i den.
Da jeg satt i vertshusets halvmørke etter å ha stilt min sult, ség utmattelsen over meg.
Derimot husker jeg knapt at hun og hennes mann ristet meg våken og hjalp meg til mitt rom.
Igjen tilbrakte jeg aftenen i vertshusets lune rom, drakk av vinen og kjente på min nye
ro.
Etterhvert skulle jeg lære å verge meg mot den, jeg bygget opp et skall som stengte mitt
tidligere liv ute.
Det hadde sine faste gjester som kom hver kveld.
Til å begynne med satt jeg utenfor den sluttede ringen av mennesker, men jeg fulgte godt
med i deres samtaler.
Hele mitt liv har jeg vært opptatt av det å fortelle.
Jeg har også godt minne og i min ungdom lærte jeg en spesiell teknikk av en gammel
historieforteller.
Oppmuntret av deres oppmerksomhet hentet jeg nye anekdoter frem.
Hver dag gjennom førti år hadde han fortalt historier fra sin faste plass på torvet.
Jeg vil ikke underslå at det i min interesse for den bortreiste kunstner også lå et håp om
en ny historie.
Jeg har aldri møtt min far, og han har aldri sett meg.
Før jeg var født, forlot han min mor og sitt hjem.
Han var værmann og nød lenge stor aktelse i sitt fag.
Slik øker jeg min samling etter som tiden går.
Allikevel innbiller jeg meg at alle mine løsninger kan være nærmere sannheten enn det folk
flest oppfattet da det hele skjedde.
Mine private behov har ikke krevet så mye.
Jeg har i ti år levd et enkelt liv i vertshuset, der billig vin har vært min eneste
utskeielse.
I mitt tidligere liv hadde jeg penger nok.
Hun stengte sine innerste tanker for alle.
Min mor var rik og meget ensom.
Jeg fulgte diskusjonene som gikk forut for hans oppdrag her i byen.

Og de som opprinnelig kom med forslaget, bruker mange krefter på å forklare sin
villfarelse.
Bare de som styrer andre mennesker ved hjelp av sin formue, kan innta en plass i rådet.
På den måten holder han byen i et jerngrep og er dens virkelige hersker.
Markedsplassen var i opprør de første dagene etter at nyheten nådde vår by.
Det ble også kunstneren da han to måneder senere ankom med sitt lille følge.
Igjen og igjen korrigerte han hennes stilling, rettet foldene i hennes enkle drakt og
viste henne hvordan hun skulle holde barnet.
Det alle andre etterhvert kunne se, hadde ennå ikke nådd hans bevissthet.
Jeg forsto ikke deres opphisselse, og hadde ingen planer om å slutte meg til tilskuerne i
kirken.
Men ingen fikk sitt ønske oppfylt, når kvinnen hastet gjennom gatene sammen med
kunstneren, var hennes ansikt tildekket.
Ingen kunne klage på hans arbeidsomhet.
Det var henne jeg traff den dagen jeg søkte kunstneren i hans bolig.
Kunne hun fortelle noe om kunstneren og hans kvinne?
Da viste han både sitt kunstnertemperament og sin unge, naive evne til å tro.
Jeg forstår ham bedre nå da jeg leser hans notater.
Jeg vet at jeg igjen kan male, og at min kraft nå vender tilbake.
Den senere tid har vært vanskelig, mitt siste bilde ble aldri fullbrakt.
Da jeg kom inn i selve byen, forsvant min ro.
Da våknet hennes forbauselse, det må ha vært min stotrende tale som fremkalte den.
Men hun måtte ta sitt lille barn med.
Det måtte være Gud som hadde sett min uro og hørt min bønn.
Hennes lille barn var bare en bekreftelse på underet, moren og barnet.
Sammen red vi utav byen mot vårt nye bestemmelsessted.
Jeg har hatt min første arbeidsdag i kirken.
På min tur gjennom byen i går skar jeg noen kvister av piletrærne som vokser nede ved
stranden.
Hele tiden ser jeg verdigheten i hennes skikkelse, gjengitt i min strek.
Jeg snudde meg vilt mot dem og skrek mitt sinne ut.
Da vil mitt bilde være et annet i det tomme rom enn det er i en fylt kirke.
Nei, mitt verk skal være en profeti om det uforståelige, den skjulte virkelighet.
Min lærer, ham jeg tenker på som den gamle mester, trodde ikke på Gud.
«En maler drives av sin egen kraft,» tordnet han.
til tross for alle mine anstrengelser kjenner jeg henne ikke.
Jeg tenker stadig på min lærer, Cennino Cennini.
Det er en tradisjon som er lagt i mine hender.
De eldste har tilsagt sitt nærvær i kirken mens jeg arbeider.
En eldre mann, byens forteller, slo seg ned ved mitt bord.
Mannen kan ikke kalles gammel, selv om hans lange hår og hans skjegg er ganske hvitt.
Hans nese er rett og munnen smal.
Hans kropp er tett og kortvokst, og han bærer en enkel sort drakt.
Han fortalte meg at vertshuset er hans hjem.
I det ligner han min mester.
Der setter han seg ned med tilhørerne rundt seg og forteller sin historie.
Etter at vi kom hjem i går mot kvelden, sank hun sammen på sitt leie.
Nå fant jeg henne fullt påkledd i en døs på sitt leie.
Hennes kropp var like fullendt som hennes ansikt.
Jeg har sett nakne kvinner før, min læremester brukte modeller, men aldri har jeg rørt ved
noen kvinne.
Jeg lot ham gråte og skjenket mer vin hver gang hans krus var tomt.
Først når det hele er over og lidenskapene er døde, kan jeg forme min historie om maleren
og hans Maria.
Først da kan jeg gi mitt bidrag til den:
Jeg ble drukken i går, hvordan kom jeg til mitt leie?
Om det er noen som har narret meg til å se renheten i hennes ansikt, er det djevelen.
Heldigvis vender våre rom mot den andre siden.
Det er vel de samme som stenet vårt hus i natt.
Han satt på sin plass med en skare lyttende rundt seg.

Var det beretningen om min Maria?
Jeg har også latt hans egne kommentarer stå.
Allikevel var det på markedsplassen hun traff gutten som ble hennes venn.
Han bestilte sin mat og fikk den.
Nesten daglig kom han dit etter at han var ferdig med sitt arbeid.
Ikke straks, men så snart han fikk sitt svennebrev.
Verten og hans kone likte ikke det piken fortalte dem.
Et fyldig sort skjegg med grå toner dekket hans ansikt.
Han fulgte sin mester som skulle bygge et hus i en annen by.
Han fanget straks oppmerksomheten med sitt gode humør og smittende latter.
Hun merket at mannen fulgte henne med øynene, en gang møttes deres blikk, og han smilte
til henne.
Kvelden gikk, gjestene drakk ut sin vin og vandret glade ut fra kroen.
«Så gjerne,» sa verten, «men min kone og jeg vil gjerne gå til sengs.»
Det er som om den fremmede gjetter hennes tanker, har hun en venn?
Han fyller sitt eget og strekker det fram, vil drikke med henne.
Jeg bringer hans sæd til deg.»
Da den fremmede nå griper hennes hender, trekker hun seg ikke vekk.
«Gå til ditt leie,» sier han, «og hold deg rede.»
Hun fortsatte sitt arbeide i vertshuset uten å kny.
Men vertshusholderen og hans kone tidde ikke.
Gabriel hadde vel også innviet dem i sitt guddommelige oppdrag.
De to siste kveldene satt han lenge og drakk med dem, før han gikk til loftet og utførte
sin plikt.
Nå nådde den også hennes trolovede i den andre byen.
Nå gikk piken i sitt arbeid, mens et barn vokste i henne.
Da tiden var inne, lå hun alene i sitt kammers.
Verten og hans hustru tenkte på fremtiden, snart kunne de ha to til hjelp i kroen.
Ekteparet i vertshuset toet sine hender.
De gikk snart over til å klage sin nød.
Snart var han på pletten, mannen som hadde gjort kvinners ulykke til sin forretning.
Og jeg hadde nydt det, jeg hadde sett for meg hvordan hun krøp sammen under mine slag.
Med stahet i stemmen ga han sin tro til kjenne:
Hun har hele tiden ligget syk i sitt rom, og jeg hadde ikke oppsøkt henne.
Det er min selvaktelse som kunstner hun har revet overende.
Nå er mitt sinne borte.
Jeg må bare be henne forlate huset med sitt barn.
Nei, jeg hadde begynt å nærme meg mitt eget hovmod, min farsarv.
Lenge hadde han gått i lære hos faren, som igjen hadde lært kunsten av sin far.
Bare en gang forsøkte en handelsmann å slå opp sin bod nettopp i værmannens hjørne.
Han fortsatte med sine utrop.
Bare ved oppbydelsen av sin ytterste kraft klarte han å konsentrere seg og fullføre
varslet.
Piken forsvant i vrimmelen, men hennes ertelystne latter forfulgte ham i dagene som kom.
En av dem nevnte straks sin egen datter, henne ville han gjerne tilby værmannen til
hustru.
Han kjente ikke hennes navn, men beskrev henne slik hun en dag hadde stått foran ham på
markedsplassen.
Han gikk stolt hjem og brakte den videre til sin datter.
I sitt indre svor hun hevn, ikke bare over værmannen, men over hele byen.
Med fast stemme ga hun sitt ja til en rødmende mann.
Etter at løftet var avgitt fikk han henrykt ta hennes legeme i besittelse.
Han sovnet lykkelig befridd for sin plage.
Nå fikk han ikke sin vilje.
Deres samliv fikk snart et fast mønster.
Før hun var villig til å følge ham til leiet, måtte han love å oppfylle hennes ønsker.
Igjen og igjen ga ektemannen etter og oppfylte hennes krav.
Dagen hadde allerede vært lang nok for hans begjær.
Slik gikk det første året av deres ekteskap.
Aldri lot hun værmannen ta hennes kropp for gitt.

«Jeg vil gjerne ha et sted jeg kan trekke meg tilbake med mine venninner om formiddagen,»
sa hun.
Møbler ble skaffet etter hustruens ønske, og han frydet seg over hennes begeistring.
Da natten kom og de igjen skulle legge seg, sa hun at hun var villig til å dele hans leie
om han innfridde et ønske hun hadde.
«Mitt yrke er kanskje det eldste av alle,» sa han, «det er gitt til de utvalgte av Gud.
Var dette hans alvor?
Da han nådde sitt hjørne, var plassen fylt til trengsel.
«Du er min nærmeste blant menneskene,» sa Han, «gjennom deg vil jeg sende mine varsler.
Din hustru er det uvitende redskap.»
Han skjøttet sitt yrke med enda større alvor, og vente seg raskt til sin nye tittel og
verdighet.
Aldri lot hun seg eie før han hadde godtatt hennes ønske.
På den måten holdt hun hans begjær levende.
Han ba henne diktere sitt varsel.
Bare de som lytter til værmakeren og følger hans råd vil bli reddet.»
Igjen fattet han kontakten med Gud, og han husket at hustruen bare var hans redskap.
Han følte styrken stige i seg, og med stor kraft slynget han ut noen setninger fra sitt
eget indre:
Aldri var hans makt større enn i denne stund.
Om morgenen på ukens andre dag samlet han sine tjenere og ba dem bringe alt av verdi i
sikkerhet.
«La oss ikke tenke på oss selv og vårt i skjebnetimen,» sa hun, «vi etterlater vårt gods
her.»
«Gå til markedsplassen og løft ditt tunge ansvar.
Han følte sin egen betydning da han formet sine ordrer.
Folk lyttet til ham i blind tillit og fulgte hans minste vink.
De samlet seg i klynger, stelte sine såre ben og gjorde opp ild.
En straffende Gud velger selv sitt tidspunkt.
Livet gikk sin gang, og menneskene tenkte nye, hovmodige tanker.
Så åpent har mitt hovmod ligget.
Jeg har krenket Gud i mitt hovmod.
Ute av stand til å oppsøke henne, sank jeg sammen på mitt leie og visste ikke lenger om
verdenen rundt meg.
Med varsomme hender vasket hun meg, med ømhet strøk hun over min panne.
Da jeg igjen kunne feste blikket, var det Maria jeg så, og jeg kjente underlige følelser
skylle gjennom min svake kropp.
Lenge skjulte hun sitt ansikt for meg, men da jeg etter en stund stirret inn i det, så jeg
at hun visste alt.
Igjen ble jeg slått av hennes skjønnhet, av den renhet som lyste om henne som en glorie.
Hennes kropp var nær, og varmen og ømheten i den bredte seg hurtig til min.
Hun var ren i sin kjærlighet.
Maria var ikke lenger hos meg på mitt leie, men jeg visste henne likevel nær.
Da jeg trådte inn i hennes rom, var hun ikke der.
Barnet og hennes få medbrakte saker var også borte.
På dette tidspunkt var jeg blitt hans fortrolige, han måtte ha en å betro seg til.
Etter at han endelig hadde forstått sine egne følelser, var hun forsvunnet.
Igjen og igjen fortalte han om Maria og om sin lengsel etter henne.
Jeg forklarte ham at det ikke er slik, at hun visste om hans følelser.
Jeg fortalte om det som skjedde en gang på markedsplassen i min hjemby.
Jeg fortalte ham om min innerste pine:
Tror Maria at jeg betraktet henne som en skjøge også den siste natten, da hun kom til meg
på mitt leie?
Da ba han meg komme til markedsplassen neste dag og høre hans historie.
Allikevel kunne jeg se at hans indre var i opprør.
Han hadde vanskelig for å legge stemmen i det vanlige, jevne leiet som preger hans
fortellermåte.
Hans fortelling fløt sammen med den som klang i meg, en fabel om Maria og meg selv.
Den var historien om vår kjærlighet.
Hennes ansikt lyser mot meg.

I sine øyne bar hun såvel barnets undring som den unges besluttsomhet.
Det var kroppen hun kledte av, men det var hennes sjel vi så, alle vi som var på
markedsplassen den dagen.
Markedsplassen i min by skiller seg ikke ut fra andre.
Når solen står på sitt høyeste, kommer han til markedsplassen og stiller seg opp i sitt
hjørne.
Dit søker faren som skal gifte bort en datter, eller han som har forlagt sin pung og ikke
kan finne den igjen.
Hans bolig er et skur utenfor byen.
Hun hadde fulgt sin mor dit så lenge hun kunne huske.
Hennes foreldre var rike mennesker.
De elsket henne og ga henne sin kjærlighet.
Som vanlig var hun med sin mor til markedsplassen.
I forbifarten møttes deres øyne.
Hun vendte taus og bedrøvet hjem i følge med sin mor.
Med en mørk mine vendte han seg bort, så hun ikke lenger kunne se hans ansikt.
Hun visste ikke lenger forskjell på natt og dag og kjente ikke sine foreldre.
Men en vakker dag meldte livet sine krav i den unge kroppen.
Foreldrene ble fylt av glede da de igjen hørte hennes latter.
Nå fortalte hun lavt om sin kjærlighet til den unge mannen.
Moren følger forundret hennes forberedelser.
Hun ser hans forbauselse og aner igjen et sinne.
Det er noe rørende ved hennes opptreden, bevegelsene er besluttsomme, men ikke rutinerte,
langsomme, men ikke dvelende.
Moren kommer til, hun løfter armene og roper ut sin fortvilelse.
Hun løper gråtende bort mens hun forbanner seg selv, sin slekt og sin datter.
Han ser hennes lengsel og vet at den er hans egen.
Han ledet henne raskt til sitt hus.
Kappen gled ned fra hennes skuldre.
Hun sto naken foran sin elskede.
Den unge hustruen gikk nå selv til markedsplassen for å handle, gjerne i følge med sin
mann.
Men en dag skjedde det noe som truet deres lykke.
Ganske snart begynte han å fordømme dem fra sin plass.
Hans ord hadde sin virkning blant folk.
Hun hadde falbudt sitt kjønn på markedet, slik handelsmannen selger sine varer.
Da trer hennes mann frem.
Han vender seg mot sin elskede.
Han står avkledd foran sin elskede.
Med det stive lemmet stolt svingende foran seg legger han armen rundt sin hustru.
Jeg går dit hver dag nå og lytter til hans historier.
Om kvelden søker jeg hans selskap i kroen.
Har han møtt et følge på sin vei, hadde de en kvinne med?
Jeg så ikke hennes sjel, men jeg malte den.
Hans sår er ikke leget.
Han innrømmet sin skam og ble befridd fra den.
Han bestemte seg for å male den inn i sin tavle.
Hva gjorde jeg med min skam?
Den ligger gjemt i min fortvilelse.
Et øyeblikk søkte deres øyne hans, som i et fortvilet forsøk på å fravriste ham en
hemmelighet.
Det var med en smertefylt ømhet fortelleren betraktet sine tilhørere.
Han gjenkjente deres skjulte, nå avdekkede uro.
Han samlet stemmen og fortsatte sin fortelling.
Hun var vakker og tok vare på sin skjønnhet på en diskret, men samtidig iøynefallende
måte.
Hun kledte seg enkelt, men klærne hyllet hennes kropp inn som en bekreftelse.
Han så at hun likte vindens kjærtegn, også når den nappet i hennes klær og listet seg
innenfor.
I deres blikk kunne fortelleren lese sin historie som i et speil:

I det øyeblikk var de den unge mannen som kastet sine øyne på tanten og begjærte henne.
Noen ganger lykkelig i sine dagdrømmer, noen ganger ulykkelig når dagen rev drømmens teppe
bort.
Tilsynelatende levde han sitt vanlige liv, fulgte undervisningen, lekte med sine venner.
Hun slapp hans blikk og smilte, nå også med munnen.
Også hun hadde huket seg ned og fulgte hans raske bevegelser.
Han satt og holdt hånden rundt hanken og nå var det hun som la sin hånd over hans og ga
den et lite trykk.
Men det som skjedde videre mellom den unge gutten og hans tante, er disse menneskers
hemmelighet.
Jeg elsket min hustru, men kunne ikke møte henne påny.»
Men mens jeg stadig måtte snakke om Maria, nevnte han ikke lenger sin hustru med ett ord.
Allikevel lå hans ulykke åpen, og jeg visste at han trengte min nærhet.
Jeg innrømmet at det hadde vært min angst:
Jeg betrodde ham mitt problem:
«Du har åpnet mine øyne,» sa jeg og løftet kruset mot ham.
De har en underlig makt over menneskene, også over deres meninger.
Han driver jo bare sin forretning, mente folk.
Han var blitt akkurat så tykkhudet som hans forretning krevde det.
Hans far hadde drevet sin forretning opp til et solid foretagende.
En reisende handelsmann sto der med sine stoffer og skulle ha betaling.
På den måte fylte han ut sitt bilde av situasjonen.
Den gikk den unge mannen forbi i hans lettelse.
Til slutt blir de redde for sine penger.
Pengeutlåneren kunne sitt fag.
Rolig bretter han opp ermet på venstre arm, han strekker den frem og ber pengeutlåneren ta
sitt pant.
Pengeutlåneren griper gjeldsbrevet og leser den grusomme paragrafen høyt for sitt offer:
Siden valget er mitt, vil jeg ha din mannlige pryd, nattens redskap om jeg får sette et
vakkert navn på ditt lem.»
Panthaveren befrir seg med en ergerlig bevegelse fra stakkarens grep i hans bukseben.
Nå er det maktpåliggende for ham å understreke sin egen situasjon.
«Jeg har et forslag til oppgjørelse av vårt mellomværende.
Din hustru skal betale din gjeld for deg ved å komme til meg i mitt hus.
Pengeutlåneren har fremført sitt forslag på en veloverveiet måte som røper en plan som
ikke er nyklekket.
«Mitt forslag er klart.
Allikevel tålte han ikke hennes nærhet, rørte hun ved ham, kastet han irritert på seg.
Han skjuler sin fortvilelse og sin redsel, og på en underlig kjølig og distansert måte
forteller han henne om det forferdelige.
Han vet ikke hvor hans fortvilelse slutter eller hennes begynner.
Som opphisset og kortpustet presser sitt svulmende kjønn mot henne, trenger seg inn og
spruter sæden i hennes skjød?
I døren snur hun seg og ser enda en gang på sin mann.
Hun ser lettet at hans sinne stiger.
Hun drikker sitt beger og ber om mer.
Hun går tett inn til ham og løser hans klær.
Hans lem lå slapt mellom hans ben etter favntaket.
Han hadde sin makt.
Og kvinnen hadde ikke vært grundig nok, mannen mistet riktignok sitt lem, men lysten
beholdt han.
Byen blomstrer under hans ledelse.
Etter nattens forferdelige gjerninger sank jeg som død sammen på mitt leie.
Han må le av meg med mitt ustanselige mas om renhet.
Han gjennomskuet meg og ville vise meg mitt virkelige ansikt.
Han satt der på sin faste plass og ønsket meg velkommen.
Han lyttet uforstående til mine første, mumlende ord, ennå mens jeg sto ved bordenden.
Som en forvirret syndsbekjennelse kom det, usammenhengende, alt måtte han høre, hele mitt
avskyelige ormeliv.
Han lot meg snakke, ventet til jeg gikk tom med min fortvilelse.

«Vær du glad for at det bare er i drømmen at ditt onde jeg viser seg.»
Jeg følte ikke lenger min egen fortvilelse så truende.
Hans fortellinger gjennom de siste dagene blandet seg inn og etterlot meg i en tilstand av
urolig forvirring.
Bare ved å male kan jeg endelig vedkjenne meg det onde i mitt indre og slutte fred med
Gud.
Jeg skulle gjerne vist det til den gamle mester og sett hans bifallende nikk.
Nå vil jeg bare ordne opp i mine forhold her i byen før jeg drar min vei, på leting etter
Maria.
Jeg pakker inn mine notater, de gjorde sin nytte mens jeg arbeidet.
Mitt håp er at du, forteller, vil spørre etter meg.
Et øyeblikk så jeg hans forbauselse.
Mitt tilbud var akseptert, selv om byen på denne måten måtte bære et tap, het det i
brevet.
Han delte sitt tørre brød med meg og fylte et beger med vin, fremdeles uten spørsmål.
Tanken på å stå foran min hustru etter det som var hendt, var umulig..
Tenkte jeg på den uvisshet og sorg jeg hadde etterlatt min hustru i?
I mange år trodde jeg på min rett til å handle slik.
Helt til jeg traff kunstneren, som med sin naive tro viste meg mitt eget selvrettferdige
hovmod.
Så skjulte jeg min udåd ved å oppkaste meg selv til dommer.
Jeg dømte min hustru til en livslang pine.
Han var ung og ganske ny i sitt kall.
Han så ikke på sin beordring til en utfattig fjellandsby som en forvisning, men som et
kall gitt ham av Gud.
I det korte glimtet av hans ansikt skimtet jeg hele hans ulykke og fornedrelse.
Som den gang ville han legge seg på gulvet, men i sin berusede tilstand føyde han seg
raskt og sovnet med det samme.
Her hadde den funnet sin plass i et av Herrens minste og fattigste hus.
Under uforståelige latinske ord bøyde landsbyens befolkning sine hoder og tok imot
underet.
Nå sover presten på sitt leie, hans ansikt hviler i ro lik et barns.
Selv vil jeg fullføre mine notater om det som er hendt, før jeg går til ro.
Jeg ville tie med min viten.
I det samme så han opp og hans unge, hvite ansikt skimret mot meg.
Den redde forbauselsen og smerten i hans øyne før de brast.
Presten hadde ikke tatt imot min tilståelse på vegne av Gud.
Nå satt jeg her, et decennium etter min ugjerning og fortalte presten det som virkelig
hadde hendt.
Han forsto at dette var første gang jeg tok min ulykke frem igjen, også for meg selv.
Der nede så jeg min kone og en høy mann stige ut av bilen.
Hadde maleren noensinne funnet sin Maria igjen?
Jeg kunne ikke følge ham lenger på hans vei.
Hans ferd fra landsbyen blant fjellene lå i totalt mørke.
Da så jeg hans ansikt tett ved hennes bleke kinn.
Sekundet etter var min kone der.
Innimellom ryddet jeg opp etter min kone.
Gjennom mitt referat var jeg igjen midt blant menneskene fra fortiden.
Selv er jeg medlem av kirken, men meget passiv i mitt forhold til den.
Denne torsdagen fulgte jeg henne også da hun skulle til sitt skriftemål.
Jeg ble sittende på en benk i den nesten tomme kirken mens min kone forsvant inn i
skriftestolen.
Hennes ansikt var bortvendt, jeg kunne ikke se trekkene.
Da min kone kom tilbake, var hun i følge med presten som hilste vennlig på meg.
Forretningen krevde hele hennes tid.
Min kone sto opp og spiste frokost sammen med meg før jeg dro.
Tilbake i vertshuset ringte jeg til min kone før jeg satte meg til bords.
Fortelleren hadde i sine notater nevnt torvet som lå foran byens kirke.
Jeg stirret fortumlet på min høyre hånd som knyttet seg hardt om skjeftet.
Jeg måtte ringe min kone.

– Jeg har virkelig gjort mitt beste, svarte Stewart litt surt.
– Men jeg ville så gjerne ha en blomsterdekorasjon fra min egen blomsterforretning.
Men så var Riley et av de menneskene som gjorde ting på sin egen måte.
– Brin, vi trodde du faktisk hadde lurt deg unna ditt eget selskap.
Det er på høy tid jeg tar over mine plikter som vertinne.
Jeg vil vite hvorfor kona mi, bruden min, bare gikk sin vei.
Herre, min Gud!
– Vil De at jeg skal ringe etter en drosje til Dem, eller kom De i Deres egen limousin?
Egentlig likte ikke Brin å smigre folk på denne måten, men dersom det var dette hun måtte
gjøre for å ta opp sitt første show, ja, da...
Glemte du ikke å si din slyngel?
– Hvordan du kan stå og drømme deg bort i ditt eget selskap er meg en gåte.
I kveld er min siste sjanse.
Gebyret Stewart fikk, dekket ikke slike ting som å rydde etter at selskapet var over eller
vaske opp hennes egne fat og tallerkner.
Og i tillegg til all oppvasken, sto ingenting på sin vante plass.
– For mitt indre øye kan jeg tydelig se deg der du står i de svarte strømpene.
Du er min kone.
– Jeg liker ikke at andre menn kysser min kone, selv om de bare er såkalte gode venner.
– For en med dine talenter er det nok det.
Og dersom det var så uutholdelig å bo sammen med meg og være min kone, hvorfor har du ikke
gjort det endelige bruddet for lenge siden?
– Hvorfor skulle jeg være sjalu, din fordømte, selvgode, arrogante...
Deretter la han munnen sin over hennes med en forbausende styrke.
Og med en gang egoet hans var noenlunde reparert, så snart hun hadde tjent hans
øyeblikkelige nød, ville hun være tilbake på begynnelsen.
– Aldri har jeg løpt min vei.
Brin kikket over den ene skulderen, og så til sin store skrekk at mannen fulgte etter
henne.
Igjen fant de hverandres lepper.
– Bli min elskerinne, bli min...
– Bli min elskerinne, Brin.
Bli min kone igjen.
– Herre, min Gud, Riley, gjør det vondt?
– Det er ikke tvil i min sjel.
– Nå skal jeg si Dem en ting, min gode dame, sa legen og så på Brin.
«Brin, bli min elskerinne.
Men selvfølgelig må de ha sin egen suite, la han til med et smil om munnen.
De matet hverandre og slikket hverandres fingre når de ble klissete.
Den var så kjent som hennes eget ansikt i speilet.
– Min egen, elskede brud, sa Riley med stemme som ikke levnet Brin i tvil om at han
virkelig mente det.
– Elsket du dem på din måte?
– Men hvorfor i all verden sa du at det hadde vært andre menn i ditt liv?
– Jeg har mine kilder.
– Min kone, for hun kjenner nemlig meget godt til produsenten min.
– Hvorfor dro du din vei?
– Nei, det er ikke så enkelt, men som Riley sa, setter vi pris på din bekymring.
– Din fordømte drittsekk! brølte hun.
– Som jeg ønsker at du hadde sett ditt eget ansikt da hun sa det.
– Vil du at jeg skal komme tilbake som din produsent eller som din kone?
Riley satt i fotenden av sengen og stirret vantro opp på sin kone.
Brin besvarte sitt eget spørsmål.
– At jeg ikke lenger kunne tilfredsstille min egen kone i sengen, vel.
– Fordi din sans for humor hadde blitt borte, hjalp det ikke om jeg prøvde å ta det hele
med en spøk.
– Det var ikke min opprinnelige hensikt.
Fremdeles er du min kone, og jeg vil ha deg tilbake.
Var det fordi han ikke klarte en dag til uten henne ved sin side, eller var det fordi han
hadde fått et ultimatum?

Ville han virkelig ha sin kone tilbake, eller var det produsenten sin han ville ha?
Han var så hard mot hennes silkemyke lår.
Men Riley kjente sin kone godt og visste hvordan hun ville ha det.
– Jeg vil være din kone igjen, sa Brin da han langt om lenge avsluttet kysset.
– Men hele tiden har du vært min kone.
Deres svar på dilemmaet var å få deg tilbake med en gang.
– Hva er det som foregår inne i den kløktige hjernen din nå, min kjære?
Da jeg hadde avsluttet min kortfattede redegjørelse, uttrykte han i få ord sin deltakelse,
så sa han:
Han bodde i leiligheten under min søster.
Neste gang jeg gikk til min søsters leilighet hadde jeg avtalt å møte min yngre bror der.
Jeg hørte at min bror gikk for å åpne.
– Han har ikke fortalt mye om sin fortid.
Jeg visste ikke hva jeg skulle si, det ligger ikke til min natur å betro meg til andre, og
når andre betror seg til meg, blir jeg beklemt og forlegen.
Ja, sa han, så det å vite at det var hennes skritt...
Han så sin kone stå og lene seg ut av vinduet.
Det var meg du ikke svarte, to ganger, og det var meg du bare gikk din vei fra, uten et
ord.
Min mor?
Hva mener du med min mor?
Og som attpåtil var min tvillingbror.
Det hørtes, og uansett hvor rettferdig min sak var, visste jeg jo at jeg ikke ville vinne
den.
Ingen skulle hindre meg i å feire min egen åttiårsdag, de kunne bare prøve.
Hvis mitt mislykkede liv har noen annen begynnelse enn unnfangelsen, så var det i A. det
begynte.
Elevene hadde store gleder på min bekostning, og til slutt gikk det galt.
Han begynte straks å huske, og jeg skjønte til min lettelse at han hadde reist fra A.
allerede året etter at jeg kom dit.
Den var fra min tvillingbror.
Er det en måte å snakke til din egen bror på?
– Du er ikke min bror.
– Han påstår at han er min tvillingbror.
Borte fra utgangen hørte jeg Johannes rope at han var min tvillingbror.
En stor mørk flekk som jeg med min beste vilje ikke klarte å forholde meg rasjonelt til.
Det trodde jeg selvfølgelig ikke noe på, det er min erfaring at folk tror det verste.
Det fantes ikke noe svar som ikke ville ha svekket min troverdighet ytterligere.
Men etter at jeg var kommet hjem og hadde tilfredsstilt mitt primære behov, kom
bitterheten tilbake.
Jeg var i begravelsen hans, hans datter var der også.
– La meg klare dette på min måte, er du snill.
– Jeg gjør dette på min måte, har jeg sagt, og nå snakker vi ikke mer om det.
– Din Martin.
Han er din bror, sa hun.
Jeg kunne ikke snu meg, jeg var helt låst i min egen forurettethet.
Du behøver ikke å sitte der og ikke si noe for min skyld.
Slik gikk hun ut av mitt liv.
Min søster Sonja hadde lagt puter under bena, og jeg hadde nesten ingen smerter.
Ikke lenge etter kom mor og mine to brødre og min ene brors kone tilbake fra bisettelsen.
Litt senere kom Helens far, hennes to søstre og en tante av henne som jeg nesten ikke
kjente.
Like etter reiste min yngste bror seg og kom oppover mot verandaen.
Det var hans ære det gjaldt.
Hennes mann var ikke enig.
Han kunne få se hovedstaden slik, på sitt vakreste.
Og det var hans skyld.
Hadde hun kunnet kvitte seg med sin redsel også på den måten, ville hun ha gjort det.
Hun hadde vært utro, i sitt hjerte.
Hun måtte få ham ut derfra og inn på hans eget værelse, inn i sengen hans.

Dro ham de få meterne bort til døren til hans eget værelse, og over en ny dørstokk.
Husbonden hadde skjelt sin kone ut, kalt henne både hore og tispe.
Var det hennes skyld at han var død?
Han ville avsløre hennes innerste hemmeligheter med ett eneste blikk.
Han hadde selvfølgelig glemt selve brevet, men mente han husket hva hans gamle venn hadde
skrevet.
Aldri få kysse henne, holde henne i sine armer og kjenne varmen av kroppen hennes mot sin.
«Observer meg, min venn!» sa Eiche.
«Det fryder mine øyne å se Dem!»
Hans egne problemer var glemt i øyeblikket.
«Min far var en gammeldags herre,» sa han.
«Hennes mann ble hardt såret, <IP> det var verre enn jeg hadde ment,» sa Eiche.
Fritz kjente nesten ikke igjen sin egen stemme.
Han elsket henne, han hadde ikke noe større ønske enn å ta henne til sin hustru.
«Min mann er død,» sa hun bare.
Lot Fritz og hans venner få være for seg selv.
Barth stirret på sin gamle venn.
«Karschau brydde seg ikke om kvinner, han snakket aldri om dem, nevnte aldri sin hustru
engang,» fortsatte Frederick, «og noen arving klarte han ikke å fremskaffe.»
«Og hans hustru var hverken stygg eller kopparret?» spurte Eiche.
Ville ikke si som det var at hun var vakker i hans øyne, og at han elsket henne.
Lengtet etter henne, etter å holde henne i sine armer og vise henne at han elsket henne.
Han hadde minnet henne om hennes far.
Han var hennes barndomsvenn, hennes blodsbror, en hun fremdeles var glad i og respekterte.
Hans sønn Frederick ristet på hodet.
«Det er min vilje!»
Men Frederick ville ikke være svakere enn sin far.
«En dag tar du livet av meg, din utakknemlige jypling!» stønnet den gamle.
«Og nå tror jeg at jeg skal befri Dem for mitt selskap.
Foreløpig fikk han i hvertfall nyte livet sammen med sine gode venner.
Et øyeblikk senere var hun igjen i hans synsfelt idet hun gikk forbi ham.
Hvis dette var Karschaus enke, så hadde Fritz vært svært forsiktig i sine uttalelser.
Hun gikk videre og tenkte sine høyst private tanker.
Han ville vel ha fridd til henne selv, om hans kone ikke hadde vært i live.
På en måte var stillheten deilig, etter at alle mennene Elias hadde kalt sine venner,
hadde forlatt huset.
I hennes seng.
Ser De ikke at De plager den ærverdige fruen med Deres påtrengende nærvær?»
Christina studerte sin redningsmann nøye der han ga den unge fyren med lommetørkleet en
isende, men høflig overhaling.
Han hadde alltid vært en bølle mot sine kvinner.
Hun besvarte kysset hans, la all sin lengsel i det, all sin kjærlighet.
«Tilgi meg, min elskede!» hvisket han.
«Jeg skal forklare alt senere, når du er blitt min hustru,» sa han.
«Du burde ikke forsømme de andre for hans skyld,» fortsatte hun.
«Hva er det som ikke er sant, min skjønne?» spurte Frederick Barth silkemykt.
«Tviler De på mine evner til å underholde min lille, utvalgte elskede?» spurte han med en
stemme som hadde fått en syrlig undertone, og viftet lommetørkleet sitt oppunder nesen på
henne.
«Så fjern det stygge oppsynet Deres fra mitt synsfelt,» nærmest glefset han.
«Du er betagende i dag, min kjære,» mumlet han.
Skjønt han gjerne tok sin rett og holdt tilbake på hennes del, for å erte henne.
Prøvde å forestille seg at det var hennes ben som snodde seg rundt livet hans.
For første gang i sitt liv satt Evangeline og gråt over en mann.
Hun kunne høre mennesker gå i gaten utenfor, høre at de stanset utenfor hennes dør.
En dag skulle han fortelle Christina om sjørøveren Johan, som han fremdeles i sitt stille
sinn kalte stamfaren.
Hans søster Elisabeth tok imot ham da han kom hjem.
Hennes mann snudde seg.
«Javisst, min kjære.»

Christina vendte sin oppmerksomhet tilbake til broderiet, i hvert fall tilsynelatende.
«Ja, kjære,» kom det fra hennes mann.
Hun ville være alene med sine egne tanker.
Hadde syntes det var urettferdig at hun ikke skulle få det, og klandret sin mann fordi han
ikke var mannfolk nok til å lage den sønnen.
Men i hennes liv var det en solstråle likevel, dattersønnen.
Mer enn en gang hadde hun takket sin Gud for at Elias ikke hadde fått barn.
«Sett Dem og fortell alt om Deres sjarmerende familie!»
«Deres herr far, hvordan har han det, og den søte søsteren Deres...?»
«De vet sikkert at hun har vært trolovet lenge med min gode venn Niedegger.
Han hadde etterlatt alt til sin hustru!
Det var altså ikke nok at hun hadde arven etter hennes far, hele den store plantasjen i
Vest-India...
Elias kunne umulig ha vært ved sine fulle fem da han satte opp det testamentet!
Selv om hun ikke likte Fritz noe bedre enn hun hadde likt faren hans, var det ikke noe
galt med Niedeggernes formue, og deres posisjon.
At hennes avdøde mann knapt hadde tatt i henne, og at hun fremdeles var uskyldig.
En slave av sin lyst?
Hadde ikke selve prosten vært hos henne og gjort sine hoser grønne?
Hun hadde innbilt seg at han gjengjeldte hennes følelser.
Hennes ansikt skulle være det siste han fikk se i denne verden.
Hennes øyne som skinte av hat.
Hadde han noe å si til sitt forsvar i det hele tatt?
Hun var for opptatt med sine egne tanker.
Hvis han traff på sin nye elskede, ville han avsløre henne med en gang, og dømme henne til
døden.
Han var en herre, ikke en slamp og en lømmel av hennes klasse.
«Jeg tillater meg å hilse på Dem i morgen, fru Karschau, jeg lenges etter å få presentere
min søster Rebecca for Dem.
Ikke før hun sto foran sin egen dør.
Hvor er din herskerinne?» spurte han med skarp stemme.
Det var ikke en del av hennes arbeid å åpne døren.
Han foldet henne varsomt inn i sin favn, og hun la hodet mot det sterke brystet hans.
«Så, så, min elskede,» hvisket han ømt.
«Å, mener du Feyerabend og hans frue?»
«Frederick forteller det ikke,» sa han selvsikkert, «han er ikke en mann som skryter av
sine nederlag.»
«Det kan vente, min elskede, vi har all tid i verden,» hvisket han ømt.
Det var hennes skyld, alt var hennes skyld!
«Gå din vei!»
«Du må være min forlover,» sa han.
«Ikke så fort, min venn,» sa han, «vent til han går ut.»
Han skulle sørge for å få sin hevn.
Det var tydelig at hans visitt ikke var helt uventet.
«Og hvordan vet De at hun ikke inviterte meg inn i sin favn?» spurte han spydig.
«Peder Barth,» den andre nikket bort mot sin fetter, «og Hans Bruun.»
Eiche nikket, og Fritz fortsatte, «De vil oppsøke Deres venner i morgen.
Hans yngre fetter gliste.
gang var vår gode venn.»
Niedegger oppførte seg ikke som en herre, og fortjente ikke hans vennskap.
Det var som om hans kropp hørte sammen med hennes.
Redd hennes far skulle få vite det.
Rebecca hjalp ham av med buksen, lukket den høyre hånden om det ypperste bevis på hans
manndom.
Red henne i frisk galopp, i samme takt som hennes rytmiske stønn.
Og De er ikke hennes formynder, hva De enn måtte tro!»
«Jeg vil at De og Deres mann forlater dette hus nå, og ikke kommer tilbake.»
Kanskje han allerede var på vei til sin egen.
Han hadde vært en av deres eksklusive selskap på fire da de studerte sammen i København.
Dette er mine venner, tenkte Fritz.

Han skulle ta henne i sine armer, og...
Barth kastet et blikk på sin motstander og hans venner.
Snart ville solen stå opp, de første solstrålene ville skinne på ham, og han ville møte
dagen i kamp for sitt liv.
Det var hennes plikt!
Hun kunne ikke la Fritz dø for hennes skyld.
«Skjønner du ingenting, Lene, han gjør det for min skyld!»
Snart, så altfor snart var det daggry, og det var kanskje det siste daggryet hennes
elskede fikk se.
Det var hennes ære han forsvarte.
«Og hvordan vet du at hun ikke inviterte meg inn i sin favn?» hadde han sagt.
Han ville drepe ham, Frederick ville ta hans liv for å beskytte sin søsters ære!
Og så kjente han et stikk i sin egen arm.
«Nå mine venner, la oss dra og spise frokost, jeg er utsultet, og tørster etter et godt
glass vin!»
Et enslig lys brant på bordet midt i rommet, var omgitt av sin egen gylne glorie.
«Ikke gå fra meg, min elskede, du må ikke dø!»
Og nå var de hennes venner, ja, mer enn det.
Det var så deilig å kunne velge sine egne venner!
Fritz så lenge på sin mor.
Christina kunne glemme sine egne problemer for en stund når hun iakttok Elisabeth og de
tre kavalerene hennes.
«Du har altså virkelig forelsket deg i henne?» spurte hans gode venn.
Hadde litt vanskelig for å tro at noen på ramme alvor kunne forelske seg i hans lille
søster.
«Du skal være min forlover,» sa Fritz bestemt.
Men det var ikke hennes synd.
De hadde funnet Elias inne på hans eget værelse.
«Det er ikke din skyld at det hendte!»
«Elias tok deg mot din vilje,» hvisket Fritz.
Min kvinne!»
Fant kilden til glede, hennes kilde, hennes glede.
Han drakk av henne, ble aldri ferdig med å kjærtegne henne med sin munn.
Det var hans navn hun ropte ut i det bleke halvmørket.
Hun elsket ham, av hele sin kropp og sjel, og kropp og sjel var ett.
I samme øyeblikk forlot han hennes skjød...
Da han var helt inne i henne, unnslapp et tungt stønn hennes munn, en munn han dekket med
sin.
Hans skjønne hustru.
Min far har kjøpt dem.»
«Ja, og min søster blir med meg,» hadde Frederick sagt.
Den dagen hadde hun forstått at hun ikke kunne være glad i sin far.
Ville ikke at hennes far skulle finne henne og slå henne igjen.
Men så bet hun tennene sammen, det var hennes sted.
«Min far er kaptein på Falconer.»
Fritz grep tak i hånden hennes, kysset håndflaten, dekket det hvite arret med sin munn.
Det var sant at hun hadde fått sitt første kyss av Jack.
Kanskje de kunne ha hjulpet seg selv, klart seg uten hans hjelp når det kom til stykket.
Menn som satt stille for seg selv med sin frokost og sitt øl.
Fritz var tross alt hans beste venn.
«Skål, mine herrer, velkommen til Blåklokkegården.»
«Nei, han kommer ikke,» sa Eiche, og forsto i det samme at det var Carl som var hans
rival.
En av hans beste venner.
«Min mor er gammeldags,» sa hun, «men så antikvert er hun nok ikke.»
Ikke etter at hun fikk vite at han skulle være sammen med sin mor under selve
julehøytiden.
Vil du bli min hustru?»
Da hennes munn endelig skiltes fra hans etter en deilig evighet, hvisket han:
«Gjengjelder du virkelig mine følelser?»

«Så du er altså virkelig forelsket i henne?» spurte hans gode venn.
Endelig blir det din tur.
Bevegelsene er nølende, som om klærne ikke var dine egne.
Den har druknet i din egen.
Hun påstår at du ligger i hennes seng.
Pleierne må hjelpe henne tilbake til hennes egen.
En annen pasient tror at du er hennes gamle venninne.
Tall og bokstaver har mistet sin betydning.
Du trener hardt, hardere enn noen gang før i ditt liv.
Hun trekker været og fortsetter med sin gjennomtrengende røst:
Et av dine problem er at du ikke greier å kle på deg selv.
Du hører din egen haltende rytme.
Lyset faller slik at du ser ditt eget speilbilde i den.
Krykken, den ødelagte armen, din egen usikre og haltende gange.
«I mine øyne er du alltid den samme.
En gammel mann støtter seg tungt til sin kone.
Brått ble de revet ut av sitt vanlige virke.
Ennå greier de ikke å si noe om sine egne opplevelser.
– Men jeg håper han vil forstå min beslutning litt bedre når han har fått lese brevet han
om litt vil motta.
– Brevet din bestemor refererte til, forklarte han.
Til hennes store forbauselse lo advokaten.
Daniel Blake er den eneste som du kan selge din del til.
– Ikke flere enn det ville ha vært dersom mannen hennes og din bestefar hadde fortsatt
sitt partnerskap, mente advokaten.
Hva hennes hensikter var, må gudene vite, men bare det faktum at hun benyttet seg av et
alias, sier vel sitt.
– Min stefar adopterte meg straks han og mor giftet seg.
Og derfor har jeg besluttet at du skal få samme prosentvise avkastning av inntektene som
jeg selv gjør, og som min bestemor gjorde.
– Og hva angår min andel i huset... så akter jeg ikke å selge den.
– Bodde du her sammen med din bestemor? spurte Jane og trådte inn i den store hallen.
– Hva er ditt forslag?
Hun var fremme ved huset og så til sin overraskelse at den store porten nå sto åpen.
Du får ta din del av jobben, du også.
– Din bestemor er tydeligvis den eneste i hele Blakefamilien som har vært i besittelse av
en viss æresfølelse...
– Ditt hus... ditt firma? utbrøt Jane, dirrende av sinne nå.
– Jeg hører at din mor og stefar bor der også.
– Du vil ikke at folk skal vite det, og du nekter å utøve det som egentlig er din fulle
rett...
– Hvem er din type da, Jane? sa Paul.
Hva med deg, forresten... har du møtt noen på din vei?
Jane snudde hodet med et rykk, bort fra munnen hans og dens berusende berøring.
– Nå har du gjort både din og min jobb i flere dager.
– Ikke til min avdeling, nei.
Så hvis du bestemmer deg for å si noe til pressen, bør du veie dine ord med den aller
største omhu... eller være forberedt på følgene.
– Og til din opplysning kan jeg fortelle at jeg kommer til å ta en venn med hjem i kveld!
– Mens Lyn og jeg gir Flynn middag, smilte Daniel og så på Jane med sitt sedvanlig litt
spottende blikk.
Jeg har min kontakt med dem gjennom Paul French.
– Din underskrift... for å få overført dine administrative rettigheter til meg.
Aner du hvor mange mennesker rundt om i verden som er avhengig av dette firmaet for å
tjene sitt daglige brød?
Eller regner du din latterlige familievendetta som viktigere enn dem?
– Det er din jobb! utbrøt Jane oppgitt.
– Jeg var bare et barn da din bestefar lurte fra min alt han og min far eide!
– Hva slags forhold hadde han til din bestefar da?
– Men om det skyldtes bestemors død eller det at din bestefar svindlet dem...

– Vel, du har i det minste brevet fra din bestemor det må da forklare ett og annet.
– Men hvorfor anla ikke din bestefar sak da?
– Men du sa jo selv at hans egen sønn aldri mer snakket til ham, påpekte Daniel.
– Min mor forlot ham ikke, innvendte Jane.
– Ted, min stefar, var mors lege, og konen hans, som han forgudet, døde kort etter at
datteren deres ble født.
– Sånn at vi kan ringe ham når vi har fått vår egen Flynn? la Mark til.
Og så reiste han seg, løftet henne opp og bar henne bort til sitt eget soverom.
– Hvordan skal jeg kunne kjøre i min tilstand? svarte han og så på henne som om hun var
gått fra sans og samling.
– Du kan være trygg for at hun hadde sine grunner, mumlet Lyn mørkt.
Åh, Jane, din idiot!
– Innbiller du deg at Dannygutten går rundt og plager seg selv her hvis hans store
kjærlighet befinner seg i Frankrike?
– Jane, både din far og din mor kom da gjennom pinslene til slutt.
– Jeg bor i halvparten av huset hans bestemor etterlot meg, rettet Jane henne trett.
– Møtet er slutt, mine herrer.
– Jeg har slett ikke til hensikt å overlate min myndighet til noen, har Joe Marleys
selvsikre sønnedatter erklært.
Mitt mål er fremdeles å få deg ut av huset mitt, og etter hvert også ut av bedriften.
– Hvordan går det med din kusine Katrina?
Jane tømte kaffekoppen og gikk tilbake til sitt eget kontor, fylt av en merkelig uro med
ett.
Hun hadde etter hvert innsett at slaget var tapt og at hun ble nødt til å oppfylle hans
ønske og forlate både huset og firmaet.
– Katrina er kusine til en av dine mest populære ansatte...
– Jeg trodde du hadde funnet det ut nå, svarte hun og slynget hans egne ord tilbake mot
ham.
– Og jeg gjengjeldte din vennlighet ved å brøle og skrike til deg.
Kanskje står eller sitter vi ved vårt arbeid som alle dager.
En uke senere satte han seg i sin olivengrønne Bentley og kjørte til Caux.
Ved Vernayax tok han av og styrte sin Bentley opp mot de franske alpene.
Fjernt fra hans tanker var nå La Ferriére.
Percy brøt av sin filosofi-belæring.
– Takk, jeg vil helst ha mine egne.
– Du kan si jeg har fortsatt min utdannelse.
Thomas var blitt ganske rød, men prøvde å holde på sin verdighet.
– Hva er Deres far, det har De ikke fortalt?
Det var for alltid slutt på hans gamle munterhet.
Krokusen blomstret, krokketbøyler på plenen, lindetreet ved muren hadde sitt første
usynlige slør av grønt.
Han hørte sine egne skritt som en truende støy.
Jeg har nettopp lest Deres nye bok.
Mitt navn er Clemenceau.
Hun hadde gått sin vei!
Stemmene summet omkring ham og blandet seg med summingen i hans eget hode.
Det er så morsomt, når De snakker om Deres arbeid...
Hun må da ha skjønt jeg ville snakke med henne, hvorfor gikk hun sin vei?
Naturligvis gikk hun sin vei.
Min pike med linhåret.
Men det var da ikke hans skyld!
– Mitt navn?
min papirkniv!
Jeg har aldri sett mannen i mitt liv.
Hvorfor hadde han løpt sin vei?
Hva syntes du forresten om din venn Sorel, la Percy til, konverserende.
De har kanskje til og med noe fra hans eget arbeidsfelt?
Kanskje De kunne ha bruk for hans fagkunnskap?...
Han kunne jo samarbeide med Deres sekretær?
– Hva vet De om min sekretær?

– Min sekretær er bortreist.
Deres navn oppfattet jeg ikke?
– Kommer Deres sekretær snart igjen? spurte Percy.
Av hans venn Pirkheimer.
Jeg syntes jeg så Deres bil utenfor.
– Aha, det er altså kunsthistorien som har fanget Deres interesse?
Og jeg vil gjerne treffe Deres sekretær også!
Nå, politifullmektig, fortsatte Percy, tør De la meg kjøre min egen bil?
De leste sikkert om det i sin tid?
Men så hadde De dratt Deres vei.
Fatalt med denne hans evige trang til å prate seg bort.
– At De ville snakke med ham om hans bøker.
Så tok han sin beslutning:
– Og nå skal jeg vise Dem den fløyen hvor Gustav Stresemann hadde hemmelige møter med sin
venninne Tatjana...
– De kan ikke ha dratt sin vei.
– Jeg kan ikke forstå at Tommy skulle ha dratt sin vei uten videre.
– Driver dere meget med bortførelse i Deres kretser?
Så treffer jeg min gamle venn, Thomas Savory.
De har i alle fall gjort nok vondt i Deres liv.
– Mener De at min kvote...
Et av de mest kjente navn i Deres land.
Men han er en av våre helter fra okkupasjonen...
Mitt navn er Percy Cushion-Davies...
Percy lurte på om den gode Sorel ennå satt i sin stol.
Percy bukket og svarte på sitt aller beste tysk.
Og De kjenner våre frimerker!
Vår hovedstad ligger like der borte.
Og jeg setter meg straks i min bil og kjører hit for å ta imot dere.
– Vår lille hovedstad ja.
Sett dere inn, mine herrer!
– Det er riktig, vår nasjonalhymne går på den samme melodien.
Frimerkene er en av våre viktigste næringsveier, mein Herr!
Verten hadde hengebarter og rinnende øyne, og det lot til at han kunne styre sin
begeistring.
Fyren hadde vært i sin fulle rett;
Verten svarte ikke, så ikke engang opp fra sine bøker.
– Deres venn?
Og det er grenser for min tålmodighet.
Det har aldri vært min mening å flykte.
Og det er slett ikke min mening å trekke Dem inn i dette.
Det var en misforståelse av min venn...
De må ikke overdrive Deres taktikk, Monsieur!
Det er ikke min samling.
Barrault behersket sin irritasjon.
Og jeg beskrev Deres venn... som De kalte Percy.
– Hittil har vi fulgt samme vei som Napoleon, men her skilles våre veier.
Barrault fikk sin kaffe og Thomas sin te.
De spiste uten å si noe, Barrault i tanker, av og til så han bort på sitt reisefølge.
Thomas lette fort gjennom sine heraldiske kunnskaper, så gikk det opp for ham:
– Har De et værelse til vår unge venn?
Jeg tror De vil bli ganske overrasket, når De får se vår samling her.
De er nok kanskje ikke så fromme der som våre kjære liechtensteinere.
– Men Deres første kommentar kan De holde for Dem selv!
Når De har konstatert at alt stemmer, og at det ikke er noen grunn til tvil, skriver De
bare Deres navn utenfor.
Han var helt klar over at moralsk mot ikke var hans styrke.
– Det har ikke noe med Deres jobb å gjøre, avbrøt Barrault uinteressert og vendte seg til
de andre.
De ante ikke at det aldri hadde vært hans mening å flykte fra politiet!

Og nå vil De altså at jeg skal kontrollere dem, før de blir brakt tilbake til sine eiere?
Men Barrault snakket lavt og rolig, omtrent som han ga en beskjed til sin sjåfør.
– Hvis ikke, vil vi beklage meget sterkt at vi må gi avkall på Deres assistanse.
Og Barrault var hennes far, Barrault var tannlege Morris.
Hva hadde deres liv hatt felles i disse årene?
– Mitt navn er Baines, svarte hun, stivt, som om hun leste opp av en bok hun ikke
skjønte.
Det nytter ikke å prøve ditt... spill en gang til!
– De tror meg kanskje ikke, men det var aldri min mening... å flykte fra Dem.
– Jeg tror ikke Monsieur Sorel er interessert i Deres kunstforedrag, Savory!
– Og allikevel satt hans kniv dypt i hjertet til Oscar Gollantz!
– La oss sette oss et øyeblikk, mine herrer.
– Han var min bror!
– Det var hans sønn, forklarte han.
Miss Baines, hun som var her, er hans datter.
Det vil ta tid før Deres fullmakter er i orden.
Like fort forsvant katten ut av vinduet, for å redde sitt liv.
Sannelig hadde ikke Liechtenstein sine overraskelser!
– Ja, det er mitt navn.
– Jeg for min del foretrekker tyrkiske sigaretter.
– Jeg har mine grunner.
– Jeg går min egen vei...
Percy gikk sin vei.
På gaten utenfor gjerdet gikk en prest i sin svarte kjole.
Han klatret vel bare i sine fjell.
– Du må ikke tro jeg har drept din bror.
Jeg fant den hos din far.
– Det er fordi De undervurderer Deres egen anseelse, Herr Savory.
– Percy, min egen elskede!
– La oss fortelle hele verden om vår lykke!
– Men nå faller det seg slik at din sak er min sak...
– Din... spredningsevne er ellers stor nok.
– Det er Deres riktige tittel, tror jeg?
– Bare politifullmektig i Deres alder.
– Det var ikke vanskelig å følge Deres spor, Monsieur Barrault.
– Nei, min gode Sorel, så fort blir vi ikke ferdig med dette.
Vil De ikke han skal få sin rettferdige straff?
– Er det Deres oppriktige ønske?
Det er min plikt.
– Jeg tror De kan få Deres ønske oppfylt.
– Jeg tror De misforstår Deres stilling i rettsvesenet, dr. Barrault.
Barrault snakket nå med sin varme, lave stemme.
– Den unge mannen som ble myrdet, er min sønn, Monsieur Sorel.
Hvorfor tror De han har myrdet min sønn?
Deres sønn ble drept med.
Jeg blir hans dommer.
Det er ikke min sak.
Da han snudde seg og så ansiktet til Barrault, var han ikke i tvil: det var en gal mann
som ville hevne sin sønn!
von Falknis så med sitt milde prelat-ansikt fra Percy til Margaret.
– Her i vårt fredelige land!
Sjelden var hans tålmodighet stilt på større prøve.
– Det er en av våre største nasjonale triumfer, sa han.
– Jeg er ikke interessert i Deres frimerkeri!
– Hva syntes du om min venn, postministeren?
– Nei, Margaret, nå løper din fantasi av med deg, det er den hellige Bastian.
– Og se hva vår venn med knærne finner på.
– Hva vet du egentlig om din venn Thomas?
Percy tok på sitt mest belevne.
– I sitt fag representerer de noe av en verdensrekord.

Du vet, Percy, i vårt yrke pleier vi ikke å tro på «sammentreff».
I sin smale klostercelle gikk Thomas Savory urolig fram og tilbake.
– Jeg tror ikke vi hører mer fra din venn med frimerkene.
Ved døren satt en pater i sin sorte kjole.
– Jeg tror denne Miiller, hvem han nå er, må ha sin styrke på andre felter enn det
likørmessige.
Og så lot de avisene underholde sine lesere med en harmløs mystifikasjon?
– Mener du at fordi jeg prater som en papegøye, bør jeg tilbringe resten av mitt liv i et
kloster?
– Du minner meg av og til om min stemor...
– Nå er jeg lei av å høre om din ulykkelige barndom.
Du har dine korte, lyse øyeblikk, Margaret.
Tenk om vi fant din venn Tommy der!
En herre må vel ha lov til å sitte og tale med sin forlovede.
Og Deres forlovede...
Ja, jeg vet, men det med piperenserne var Deres idé, von Falknis...
Et ord er et ord, De får Deres betaling!
Thomas samlet alt sitt mot:
Vi åpner straffesaken mot Thomas Savory, tiltalt for mordet på min sønn.
De hørte stemmen utenfor, hans hakkende tysk:
Dette var ikke den sikre, rolige Sorel, og hans raseri var ganske kunstig.
De er jo ganske klar over Deres stilling.
Deres sønn... men De må tro meg...
De drepte min sønn.
De antastet min datter.
Mord på våre egne...
Oscar var min sønn.
Har De selv noe å si til Deres forsvar, Thomas Savory?
med Deres dolk i brystet, ja.
– Retten erklærer at Thomas Savory er funnet skyldig i mordet på Oscar Gollantz, som er
min sønn.
Du dømmes til å henge etter din hals til du er død.
– Margaret, jeg ber, la Shakespeare få hvile i sin grav akkurat nå!
Har hans sol gått ned for godt?
– Det later til at vår ekspedisjon er rammet av et midlertidig uhell, Margaret Cantebury.
Hun skal få se sin brors morder få sin straff.
– Hans egen datter!
Percy, det er din venn...
Hun sto ved vinduet og gråt sin fortvilelse ut.
– Til hennes følelser...
– Han er ikke min far!
Hvem er da Deres far?
Hans virkelige navn er He...
Oscar var hans sønn.
De mener at denne Clemenceau... som er Deres far... drepte sin egen sønn?
– Min skyld?
Fink hadde tatt sin beslutning.
– Men hvorfor fortalte du at Barrault var din far?
Det var du som påsto at han var min far...
– Jeg var hans sekretær.
Og så måtte jeg late som Barrault var min far.
Margaret tok en av sine egne.
Vi derimot... kom ikke inn i Deres liv ved noe tilfelle.
Det var tvert imot vårt mål å finne Dem.
Så slo han over i sin fortellertone.
Hun visste det ville ta sin tid, før han kom til saken.
Deres far, Henry Morris...
– Har Deres far noen gang vært i Vestindia?
Mitt forsøk på å forklare dette «Morrismysteriet» bare lo han av.
Det samme kunne det være, i morgen eller i overmorgen kunne de seile sin egen sjø.

Alt var i orden, mannen fra Tyskland var her, nå ble det hans sak å få bildene videre.
Barrault hadde sine tanker om hva de ville gjøre.
Der ville de bli resten av sitt meget korte liv.
Og Deres navn?
La meg nå få se erklæringen fra Deres ekspert!
– Vi vet at vi... la meg si det like ut, vårt etterretningsvesen... følte et...
Selv ikke vår regjering måtte få vite om det.
– Det var før min tid, sa Percy kjølig.
Det var fremdeles før min tid.
Det mørke punkt i vår fortid, det er vel nokså opplagt.
– Det var Deres egen papegøye, Miss Jeanette.
Teen var ennå lunken, da vår venn Tommy kom.
Jeg skulle føre henne sammen med broren, Oscar Gollantz, som lette etter sin familie.
Så de måtte reise sin vei så plutselig?
Tannlege Morris tente sin søndagssigar og så bort på Jeanette.
Morris så på sin kone og sa rolig:
Det ser ut som din far ble redd, da du nevnte Cellini.
Cellini var mitt arbeid, og når du skriver om Cellini, skriver du også om Cosimo de
Medici.
Og Perseus-motivet, det var akkurat på den tiden Cellini arbeidet med sin store Perseusstatue.
Og jeg stoler ikke helt på dine anelser!
– Deres far?
Og som De også vet bedre enn noen annen, har han alt fått sin straff.
Og derfor drepte han heller ikke sin sønn.
Barrault hadde kommet til å se på ham som sin sønn.
– Vis politifullmektigen hva du fant i den kassen, Tommy, sa Percy på sitt aller
høfligste.
– Er det Barrault som er hans riktige navn? spurte Thomas.
Helt til han skjønte det var ganske uskyldig fra min side.
Og Deres bror, Oscar.
Og så er han blitt fristet av denne sølvbollen, og har ordnet med salget av den, gjennom
sin kontakt med Barrault.
– Og så kom altså Morris også til hotellet, for å treffe sin sønn?
Nå skulle han jo i alle fall sette punktum for sitt liv som Barrault.
– Ja, du kalte henne din forlovede?
– Min tittel:
Ja, jeg erklærer ham jo min kjærlighet, hver gang jeg treffer ham.
Men hans hjerte er som is.
Du er min pike med linhåret.
Det blir et praktfullt frimerke fra vårt kjære Liechtenstein!
Det lille skogholtet som i sin tid virket så stort.
Alt er som det pleide å være den gangen haven var vår sommer.
Ikke til min eldste bror.
Jeg vokste opp i en annen tid enn du, mitt barn.
Min nest eldste bror har ofte spurt meg om jeg husker den sprø jenta som pleide å dukke
opp ved lysthuset i sommerkveldene.
Til tross for avstanden mellom hans terrasse og den innelukkede haven mente han også å
kunne fornemme glansen i de mørke øynene.
At hans liv nær sagt var avhengig av det.
Da skjønte jeg at det måtte være dine forbannede besvergelser.
Med hvilken rett griper du inn i mitt liv?
Som de nettene du fikk meg til å erindre fordi din tilstedeværelse skapte avstand nok til
å våge nærhet.
En kunstner gjengir ikke virkeligheten, men må skape den om i sitt eget bilde.
Som et uttrykk for sine lengsler og sin angst.
Beruset av sin egen tekst stiller de seg opp og leser som for en beundrende forsamling.
Du er nok ikke vant til å drikke, min elskede.
Min fantasi!
Jeg ser nå for meg hva jeg i hele mitt voksne liv ikke har sett.

Mine øyne, mine tanker.
Du kom på besøk sammen med din mor en lørdag i begynnelsen av juli.
Husker jeg tenkte at du på en måte bare fulgte med din mor.
Det var min hemmelighet.
Gå på ditt rom!
Gå på ditt rom og kom ikke ned før du er blitt deg selv igjen.
Ikke vær nebbet overfor din far!
Var blitt betatt av din hjelpeløshet?
Satt jeg der med mitt første forsøk, mens jeg fra tid til annen hevet blikket og så utover
fjorden?
Min bror, min søster!
Min datter, min sønn!
Hennes bror var blitt en gammel mann, fortalte hun da han igjen hadde satt seg.
Om det da var hennes kjødelige bror.
Jeg vil ikke oppleve din død.
Da trenger han vår sorg og vårt savn.
Ikke det at jeg tror min far skulle hjelpes inn i en annen verden.
En prest som aldri hadde sett ham for sine øyne?
Under alle blomstene og kransene, nede i den hvite kisten, ligger det som en gang var min
far.
Om det da var hennes virkelige bror.
Det må være du som kommer tilbake efter din rundtur i det hvitmalte huset.
På ditt savn og din sorg på grunn av døden som må komme, men som ingen vil snakke med deg
om.
I mine tanker er det jeg som bestemmer, som om du er en skikkelse skapt på papiret.
Min far?
Men dette er mitt hus, ikke ditt.
Eller var den i sin tid blitt knust av en av oss?
At jeg gir deg av min tid.
Din verd mot min verd?
Du tilhører ikke hans generasjon, vet du.
Det er som om blodsutgydelse og vold ikke finnes i deres verden.
Riktignok sa Max Frisch at det å dikte består i å finne en historie til sin erfaring.
Få steder, om noe, har stått mitt hjerte nærmere.
Men sier du det, har du sikkert fortalt meg om din afrikanske venn.
Kan hende til og med ved graven efter din død.
Nei, vårt manuskript.
Skrev jeg egentlig det som sprang ut av mine egne erfaringer?
Min egen uro?
Men med sine fire koner hadde han barn, barnebarn og oldebarn, så han måtte være over
åtti.
Han hadde høytidelig bestemt seg for å forlate sitt jordiske liv.
For hver gang ble han mer og mer oppbrakt på Døden som ikke tok hensyn til hans
beslutning.
Men hvordan skal vi kunne forsone oss med angsten, hvis vi ikke har kjempet med vår
redsel?
I hvert fall hadde han gjennom sin egen sannsynlige redsel og mange menneskers død
forsonet seg med livets slutt.
Min venn kom aldri så langt.
To skipbrudne dømt til hverandres nærvær som på en flåte.
Hvorfor ville hun ikke forstå hans redsel for å bli borte?
Deres kone vil gi Dem noen tabletter i omtrent to uker.
Hvis De fremdeles ikke føler Dem bra, kan Deres kone ta en telefon til meg.
Kanskje min venn sovnet midt i en setning efter å ha arbeidet hele dagen på klinikken.
At det var min historie.
Av hensyn til sine afrikanske pasienter?
Tenker du på dagene, ukene, månedene før din egen død?
Skulle vi tilgi deg dine smerter?
Sette sine handlinger inn i et lys som kan ivareta hans verdighet.
Jeg setter pris på din gode hensikt, men kan ikke hjelpe deg til å redde meg fra

fengselet.
Min straff.
Avisene skriver fra tid til annen om din forbildelige oppførsel i fengselet.
Et slikt vesen har aldri vært i mitt hus.
Min motvilje mot å se igjen hva jeg en gang må ha skrevet.
På sin måte var iallfall barna knyttet til den.
Den unge piken som liksom tilfeldig pleide å dukke opp ved lysthuset når mine brødre og
jeg satt der om kveldene.
Hun som min eldste bror sa måtte være sprø.
Det er min eldste bror.
Men hvor er våre møbler?
Jeg hadde ikke vært så redd i mitt liv.
Jeg vred på hodet, og så den største mannen jeg hadde sett i mitt liv.
Jeg deler ikke ut av mitt eget til hvemsomhelst.
Mitt ideal er indianeren.
Han eller hun som gjorde det, skal dessuten måtte svare for sin gud før eller siden.
Ja hun nærmest klamret seg til min utstrakte hånd.
Han var en stor kar på min egen alder.
Du har aldri sett ham før, men dette er mannen i ditt liv.
Min metode hadde vært å kaste meg inn i hardt arbeid.
Mot min vilje merket jeg at jeg begynte å bli nysgjerrig på ham.
Hadde jeg vært for hard mot ham i all min iskalde taushet?
Som en engelsk lord som har funnet sin datter bak hekken sammen med gartnerens sønn.
Jeg så ikke i hans retning engang.
Jeg kunne nok være både trett og uopplagt, men nistepakken hørte inn under mitt
departement.
Med mor som forbauset publikum bedrev jeg mine kunster med matpakken mens jeg tok
dramatiske dansetrinn rundt på gulvet.
Jeg hadde retten på min side, det følte jeg meg helt overbevist om.
Dette rommet var ikke mitt eget.
Jeg har ment, og mener, at hva to voksne mennesker av fri vilje foretar seg i sengen får
bli deres egen sak.
Av mennesker som ikke engang hadde funnet det bryet verdt å stille så mye som et enkelt
spørsmål om min seksuelle legning.
Den samme kolossen som hadde tatt imot meg da jeg falt om i mitt eget tiss noen netter
tidligere.
Min fortrolighet fikk han ikke.
Det gir jeg deg mitt æresord på.
Jeg vet når jeg er i min gode rett.
Jeg hadde aldri hørt navnet Joe Cardiff nevnt i hele mitt liv.
Man spiser sin nyrepai og drikker sitt øl.
Levde Gunn og jeg i denne søte uskyldstilstanden, der våre to høyst forskjellige
underbevisstheter langsomt forberedte vårt bevisste følelsesliv på gjensidig kjærlighet?
Presse ham ut av hans eget revir.
Gjennom dem ville jeg faktisk kunne bli min egen far.
I min tid var bestefar synonymt med en varm trygg hånd som det luktet rulletobakk av.
Den vesle leiligheten hadde vært rammen om våre liv!
Jeg hadde aldri sittet bak et ratt i hele mitt liv, og kanskje nettopp derfor var jeg i
utmerket form.
Hjemme hadde jeg hatt mine daglige spaserturer ned til senteret.
Nå bestemte jeg meg for at denne vesle veibiten skulle bli min nye trim-løype.
Likevel var det vanskelig å leve etter mitt nye forsett om bare å la livet flyte.
Mens jeg gikk der i korridoren og moppet, merket jeg hele tiden nærværet av min gamle venn
«Grensesetteren».
Lent mot utslagsvasken hadde jeg studert hennes finesser under tilvirkningen av kjøttkaker
og kålstuing, røkt kolje og fyrstekake.
Når jeg nektet denslags arbeid, tok hun det nok ofte som et utslag av slapphet, eller
uvilje fra min side.
Men jeg visste at hvis jeg brettet opp ermene og gjorde som hun ville, så gikk jeg
samtidig inn i hennes hemmelige rom.

Jeg hadde snakket med nok psykologer i min ungdom.
For meg ble hun bare vakrere og vakrere, og vi har alle våre seksuelle særegenheter.
På sin beskjedne måte er hun glad i meg, men nå går hun ned for å vente på bussen i
veikrysset.
At hun innerst inne søkte min myke maskulinitet.
Det var nesten ikke til å tro, og jeg forbannet mitt eget storsinn.
Det fikk bli mitt gamle våpen, listen.
Jeg ble helt revet med av min egen veltalenhet.
Jeg var blitt beordret hit av politiet, fordi jeg skulle hente meg inn, finne tilbake til
min naturlige styrke.
Til min fortvilelse registrerte jeg at jeg ble sprut rød.
Nå var det min tur til å le.
Jeg forklarte henne at det var ille nok å takle den mannen når han var i sitt sedvanlige
tafatte hjørne.
Men jeg hadde beholdt den barnlige forventningen inn i mitt liv som voksen.
Og i et glimt gjennomlevde jeg min egen smerte.
Vis meg den personen som er så uansvarlig at han ikke vil ha tak i sine egne penger!
Jeg gikk hardt på Gunn, og jeg ga meg ikke før jeg fikk henne til å føre min sak overfor
bestyreren.
– Din riking!
Jeg forklarte henne at jeg ikke hadde helt oversikt over uttakene fra min egen konto de
siste årene.
Nå ville jeg ha min egen!
La hele verden seile sin egen sjø.
Jeg lovet å ta meg sammen for hennes skyld.
Besto min personlige hygiene denne prøven?
Gunn og ekspeditrisen sto og småpratet, og av og til sendte de blikk i min retning.
– Jeg har ikke glemt hvem som tok mitt parti da alt så svart ut!
Hver vår hvite skjorte hadde vi fått også, de var visstnok «på huset».
Oster og salater og fanden og hans oldemor.
I solidaritet med min avdøde mor, bestemte jeg meg for ikke å fråtse.
Som i en drøm så jeg den hvite hånden min i hans barkede skogbruksneve.
Jeg tryglet og ba, ja jeg forsøkte til og med å true min egen mor til å bli med på dvergkasting, men det nyttet ikke.
Et tåpelig argument, etter min mening.
Utover ettermiddagen vant jeg etterhvert deres tillit.
Jeg lot skravla gå rundt meg, og satt der og koste meg i min egen verden.
Selv hadde jeg gleden av å høre mitt eget navn opplest hele tre ganger.
Hun på sin side hadde fått papiret av kaffeboksen, og hevet den triumferende i været.
Med dirrende finger pekte han ned i vårt rom.
Stor var min lettelse etterhvert som det gikk opp for meg at det orgelet aldri var i bruk.
Du må ikke slå henne, for det er ikke hennes skyld.
Hvor i verden kunne mor og jeg få det noe koseligere enn i vårt eget hjem?
De skrek til hverandre gjennom vår lugar!
Tenkte hun på hvordan hun og far i sin tid hadde avlet meg?
Sant å si var nettopp det min første tanke etter at hun hadde sloppet bomben.
Til det var min respekt for henne for stor.
Jeg ville ha min daglige avis, mine faste måltider og min egen seng.
Dessuten hadde vi med oss vår egen reiseleder.
Her ville nok de fleste sønner av min årgang ha mistet kontrollen.
Min benk.
På vei mot sin faste benk.
Hun kjenner mitt bunnløse savn av meg selv og alt som er mitt eget.
Og en mystisk ung kvinne ved navn Elise Wistenberg, en kjølig alv, halvt uvirkelig i sin
taushet.
Hele kvelden har de isblå øynene hennes hvilt ved mine lepper.
Etter kaffen og sigarene trekker alle ut på dekk for å drikke av den klare natteluften,
Elise Wistenberg tett ved min side.
Min gamle venn spør om nytt fra Kristiania, men jeg må skuffe ham.
Jeg mener bare å si at min erfaring med flyreiser var minimal.

Hva hadde jeg med hennes former å gjøre?
Jeg snakker selvsagt ikke om papir i sin alminnelighet.
Omsider ble det da min tur.
Kunne ikke nordmenn sitt eget språk lenger?
Enkelte har virkelig en humor som går over min forstand.
Gudene skal vite at ikke mor og jeg interesserer oss for hans personalia.
En drøm de uten videre trampet i stykker og biter da det endelig ble min tur.
Mitt mål hadde vært å bli en god menig.
Etter den lille fadesen i passkontrollen, hadde nå mor, klok av skade, utrustet meg med
mitt eget boarding-kort.
Ditt eget hyl som smelter sammen med de andres idet flymaskinen vender nesen mot bakken og
går inn i spinn.
En slags tvil på min egen eksistens.
Mitt spesielle råd er:
Ta vare på ditt rykte.»
Sammen med andre, ble søkelyset svært ofte rettet nettopp mot meg og min person.
For å være helt ærlig, hadde jeg aldri overnattet på hotell i mitt liv, og nå var jeg
faktisk litt opprømt.
Jeg har nemlig alltid vært opptatt av rettferdighet, og nå ville jeg ha min rett.
Det motbydelige gliset hans vokste liksom ut i rommet, og de brune ilder-øynene hans
saumfor min skikkelse.
Nå tittet også Grete Iversen i min retning, men blikket mitt vek ikke en tomme.
Et øyeblikk etterpå hadde jeg min egen nøkkel.
Vår ordre kunne nemlig ikke misforstås.
Ønsket hun sin egen sønn som sengepartner?
Dessuten var det ikke hodet hennes jeg hadde dunket mot gulvet, snarere mitt eget.
Nå nynnet jeg på en sang som Åge Aleksandersen hadde laget i sin tid.
Enhver fugl får synge med sitt nebb, som man sier.
Hva hadde ikke den vinden fart forbi på sin vei til Benidorm?
Min styrke i skolesammenheng hadde i alle år vært geografi.
Elvene på Finnmarkskysten var mine venner.
Som om jeg skammet meg over all viraken som plutselig oppsto rundt min person.
Her var deres hemmelige rede.
Etter det trøstesløse synet av foreldrenes vinterkvarter, unnet jeg henne nå av hele mitt
hjerte en vellykket kveld.
De så ikke i vår retning en gang.
Han hadde neimen ikke solgt mange gjøkur i sitt liv.
Jeg merket at jeg mot min vilje ble litt snurt.
Mine egne seksualfantasier var jeg helt sikker på at hun kunne klare seg uten.
Og min misnøye med denne grøten hadde på ingen måte sin rot i et ønske om ekstravaganse i
helgen - tvert om vil jeg nesten si.
Mors ønske var min lov i kveld.
Hva slags bilder blafret nå i hennes indre?
Vi skriver tidlig femtitall, og okkupantmakten har sluppet sitt klamme grep.
Hun var gammel nok til å ta konsekvensene av sine egne handlinger.
Et etter min mening genialt svar for en mann som var blitt pålagt den skjebnen det var å
være konge for det norske folk.
Under måltidet ble jeg nødt til å ta min egen evinnelige skepsis opp til vurdering.
De hadde penger nok til å betale for sin egen lagune - og de gjorde det.
Kan litteraturen bringe mine døde kamerater tilbake?
Det var bare når jeg hadde det så vondt at jeg ikke visste min arme råd, at jeg vendte meg
til ham.
Hun hadde sine egne meninger om den saken.
– Å langt ifra, din lille skøyer.
Vesle Erna hyller sin gode og trofaste venn Elling.
I hele mitt liv var jeg blitt forhindret i dette forehavende.
Elling med sin trofaste venn på fanget.
Det ble å ta ut all min ømhet på bestefars kaniner i løpet av noen hektiske uker hver
sommer.
Jeg ville gjøre meg til hennes trofaste velgjører.

Jeg hørte min egen stemme som ba ledelsen i borettslaget ryke og reise.
Vi kjente vår rett, men også de andres.
Georg og hans likesinnede...
Perverterte kloninger som verken kjente sine egne eller andres begrensninger.
Han hang ut over kanten på balkongen med ansiktet vridd i min retning.
Hun på sin side hadde det ikke travelt.
Ville de tro meg på mitt ord, når jeg sa at jeg bodde på hotellet sammen med moren min?
Det var en badebukse fra min egen ungdom.
Likevel fikk synet av de fyldige rompeballene hennes naturen til å gå sin egen gang i meg.
Jeg slutter aldri å undre meg over mitt eget kjønn.
Hun hadde passert meg mens jeg sto i mine egne tanker, og nå satt hun inne på grunt vann,
og plasket med bena.
Det var jeg jo pent nødt til, slik min tilstand var.
Majoren så også interessert i min retning.
Da jeg omsider kom frem til mors grop, så jeg til min lettelse at obersten var forsvunnet.
Jeg gikk øyeblikkelig i gang med all verdens s-lyder, og snart hadde jeg hennes
oppmerksomhet.
I dette bildet hviler både min religiøse og politiske tro.
De små ørene hennes som beveget seg i mørket stilte seg inn på min frekvens, så å si.
Hun satt rett og slett der nede og regnet med min godhet.
Her var verktøyet som Gud i all sin grusomhet hadde gitt meg.
For min venn og meg ble det hele bare en litt ergerlig episode.
Er det for mye å be om at kommunen sørger for et offentlig avtrede i vårt bygdesentrum?
«Vi takker for Deres innsendte bidrag til debatt-siden i vår avis.
Vi kan dessverre ikke finne anvendelse for Deres innlegg, men håper å høre fra Dem ved en
senere anledning.»
Han roste min iakttagerevne, og sans for detaljer.
Den kvelden fikk jeg skrivesperre for første gang i mitt liv.
Jeg oppdaget til min glede at samfunnsrefseren våknet til live i meg igjen.
– Hva er det du skriver for noe? sa jeg, og jeg hørte mistenksomheten i min egen stemme.
– Uerfaren mann i sin beste alder søker moden kvinne for uforpliktende sex, sa jeg
nådeløst.
Jeg, Elling, ga ham mitt æresord!
Hun skal akkurat til å kaste magasinet i peisen, da blikket hennes faller på din
gentlemannsannonse!
Jeg så frem til å lese mitt eget navn på trykk.
Hennes daglige tilbud gjaldt hele kostebinderiet.
Jeg gikk derfor mine egne turer.
Jeg synes furtingen kan være på sin plass av og til.
Han bygget kjøpesenter, og levde mer og mer i sin egen verden.
Kjell Bjarne var min eneste venn, ja han var mer enn det - han var den eneste vennen jeg
noen gang hadde hatt.
Tråkket jeg på mitt eget æresord, var jeg en mann uten stolthet og ære i livet.
Adressen jeg hadde oppgitt var min egen gamle Oslo-adresse.
C/o mitt eget etternavn.
I kraft av sin status som gammel uvenn syntes jeg at han skyldte meg en tjeneste.
«Forresten gjorde jeg det ikke for din skyld, men for malerkunstens.
Ofte ønsket han at Lilla hadde vært hans egen datter.
Mens Sylvia anstrengte seg for å se nettopp slik ut, gjorde ikke Lilla noe særlig ut av
sitt utseende, hun hadde det bare.
Det var ikke noe i hennes væremåte eller påkledning som røpet at hennes stemor var en
kjent filmskuespillerinne.
I sine mest optimistiske øyeblikk drømte hun om å gjøre navnet Thorn berømt enda en gang.
Langt inne i hennes bevissthet lå minnet om Sylvia som nittenåring.
«Her er din nye mor, Lilla.»
Men Sylvia hadde løst oppgaven på sin egen måte.
«Du må tilgi meg, Lilla, hvis din oppdragelse er blitt litt tilfeldig.
Hun nektet å høre, for ikke å snakke om tro, noe ufordelaktig om sin aller beste venninne.
Det hadde hun etter sin far.
Alle disse små vanene var etter hvert blitt en del av hans personlighet.

«Hennes mann?»
«Hva mener De med hennes mann?» spurte Lilla.
I sitt stille sinn måtte hun innrømme at hun fremdeles betraktet Sylvias alder med barnets
firkantede øyne.
Hennes følelse av å stå i gjeld til Sylvia ble enda sterkere.
Foruten kjærlighet og penger og all mulig støtte, hadde Sylvia også gitt henne sin ungdom.
Og min far... nei, min far er død.
Til tross for sin arroganse, var Faltzen en rimelig bra psykolog - spesielt
kvinnepsykolog, mente hans kritikere.
Jeg er da hennes nærmeste familie.
«Selvfølgelig er du hennes nærmeste,» sa Faltzen fort.
«Du vet jo at Sylvia hater at offentligheten blander seg opp i hennes privatliv,» sa
Faltzen.
Etter hans mening burde Lilla få vite så lite som mulig.
Og nå satt Sylvia om bord i Stormsvalen og visste ikke sin arme råd.
Lilla var ikke dum, og nå var hennes mistanke vakt.
Dere giftet dere i dypeste hemmelighet fordi dere ville unngå at Sylvia Elfors skulle
miste sin verdi som reklame for Resingpreparatene.
Herbert har overlatt sin egen villa til sønnen, Johan Resing.»
Hennes karriere?
Men hun tenkte også på sin egen framtid og på utstillingen.
«Jeg vet alt sammen, og jeg har fått mine ordrer,» sa Margot, på samme korte, avmålte måte
som før.
Hun vet jo ikke sin arme råd.
Jeg har beundret henne hele mitt liv.
Hvis Lilla var det, fikk det være hennes problem.
De to matrosene hadde dratt sin kos for lengst.
«Hun har selvfølgelig sine feil, hun som alle andre,» sa Lilla.
«Jeg har jo beundret det kvinnemennesket i hele mitt liv.
Hun fortsatte i sine egne tankebaner.
Han var slett ikke blottet for følelser, men han hadde sine plikter å utføre.
«Å nei, dette var jo Deres andre ekteskap, ikke sant?
«Så Deres mann kjente altså hr.
«Hvorfor var ikke Deres mann med i disse forhandlingene?» spurte Holm, slik det var
meningen at han skulle spørre.
Han var høy, kraftig og meget velkledd i sitt lyse fritidsantrekk.
Før hun rakk å åpne munnen, rettet han sine anklager direkte mot henne.
«Det er din skyld at han er død!»
«Din stesønn, fru Resing!»
I mine øyne gjør det deg til morder!»
«Jeg har aldri vært utro mot din far,» sa hun med sannhetens urokkelige overbevisning.
Men hans sunne fornuft overbeviste ham raskt om det motsatte.
Sonja, hvordan kunne jeg tro at du elsket meg for min egen skyld?
Da visste kanskje ikke engang hans familie at det var filmstjernen Syl via Elfors han
hadde giftet seg med.
«Du kjenner kanskje ikke min fars håndskrift, men hans underskrift kjenner du nok.
Jeg fikk vite at min far var død.
Min første tanke var at det hadde skjedd noe med forretningen, kanskje han hadde gått
konkurs.
«Du var svært glad i din far?» sa Lilla, og det var ikke noe spørsmål.
Ville han skynde seg å fortelle dem historien slik den tok seg ut i hans øyne?
Lillas hjerte sto stille mens skrittene passerte hennes dør.
«Løp din vei, Margot,» hvisket Lilla.
Eller gråt hun for seg selv og sin egen håpløse situasjon?
Kanskje hun kunne ringe til sin kjære venn Eskildsen og snakke med ham om utstillingen.
«Det er nok i vår egen interesse, Margot,» sa hun.
Mye senere lukket Johan Resing en annen dør - døren inn til det rommet som hans far hadde
brukt til kontor.
«De tre store bildene din far har.
Men hun faller nok fort tilbake i sine gamle vaner nå når han er borte.»

«Ja, det var neppe meningen at din far skulle oppdage det,» sa tante Elsa, og klamret seg
til bitterheten sin.
Lilla snudde nærmest ryggen til henne, og dermed forvandlet hun sin oppriktige
unnskyldning til noe helt annet.
De kunne sine ting, disse pikene, tenkte Lilla med noe som lignet desperasjon.
«Jeg kommer til å bli fet hvis dette skal fortsette stort lenger,» sa hun, med et skeptisk
blikk på sitt eget speilbilde.
Så langt strakte ikke hennes evner seg, tenkte hun, og heller ikke hennes plikter.
Det avslørende lyset røpet hennes ungdom såvel som hennes angst og hjelpeløshet.
«Jeg foretrekker å legge meg opp min egen formue,» svarte han.
Jeg håper bare at jeg også har arvet hans evner og hans dyktighet...»
Under alle omstendigheter følte han seg såret over hennes avslag, hennes åpenbare mangel
på takknemlighet.
«Du var til salgs for min far,» hvisket han hest.
Margot kom inn fra sitt eget værelse.
Men nå fikk hun sine mistanker bekreftet.
«Jeg kan ikke skrive under før min advokat har gått gjennom det,» sa hun omsider.
«Men jeg skriver av prinsipp ikke under på noe før min juridiske rådgiver har godkjent
det.
«Jeg foretrekker å skrive under etter at min advokat har sett på det,» sa hun bare.
Det var hennes framtid som sto på spill.
«Det er hans privatadresse,» løy Lilla med en letthet som forbauset henne.
«Min forlovede sitter besvimt ute i bilen.»
Det var ren ønsketenkning som fikk ham til å si min forlovede, men det var han ikke klar
over selv.
«Mitt navn er Lilla Thorn,» sa hun.
Savoy beskyttet ikke bare sine gjester, men også sine gjesters gjester!
«Du kan vel ikke forlange at jeg skal skrive under med ditt navn og begå dokumentfalsk?»
«For min skyld kan du gjøre akkurat som du vil.
«Det er ditt problem, Lilla,» sa Sylvia.
Hun tenkte at også hun var kunstner, skjønt hun kunne ikke forstå hva det hadde med hennes
kjærlighetsliv å gjøre.
Etterpå ville hun gå sin vei.
«Dere behøver ikke anstrenge dere for min skyld,» sa hun kaldt.
«Din framtid lå i et godt ekteskap, Sylvia,» fortsatte Faltzen.
«Jeg elsker din mor, Lilla, det må du forstå...»
Han lot seg ikke imponere av hennes klarsyn.
«Som min manager har du fått prosenter av alt jeg har tjent.
Hun var mer takknemlig for hans omtanke enn for pillene.
Han foretrakk å se sine nyheter på trykk.
Og jeg mener også at Sylvia bør stå til ansvar for sine handlinger.
«Jeg elsket din far, men jeg fikk jo beholde ham så altfor kort.
Det var tross alt min skyld at Herbert Resing tok livet av seg.
Hun hadde levd av sitt utseende og alltid rettet seg etter andre.
Hun var klar over hvor usikker hennes egen framtid var, men hun var ung, og snart skulle
hun åpne en utstilling.
«Jeg kan i det minste tegne reklamene for deg,» fortsatte hun sin forvirrede tankegang.
Hun begynte å samle sammen Sylvias klær og legge dem i de to koffertene som hadde vært
hennes eneste bagasje da hun flyktet fra Stormsvalen.
Du fikk den i morgengave av din avdøde mann.»
Lilla hadde fått igjen noe av sitt gamle temperament, og Lilla måtte smile mot sin vilje.
Men det dukket ikke opp noen nye opplysninger, og det var Lilla glad for - for Sylvias
skyld, for sin egen, og for Johan Resings.
«Du må ikke glemme at du er hennes stesønn,» sa tante Elsa tørt.
«Man må jo ha lov til å lete etter sin egen nesten-stesøster, ikke sant?
«Det er deres jobb.»
«Jeg vil ikke se det kvinnemennesket for mine øyne.»
Margot hadde ikke noe annet hjem enn det hennes arbeidsgivere ga henne.
Hun er hans datter, ikke sant?
Så kom jeg til å tenke på de bildene min far hadde av sin kone.

Det var i hvert fall ikke hans båt.
For hans del kunne hun gjerne bruke tusen år, bare det ble han som fikk være hennes
læremester.
Om noen år ville de kanskje kunne le fordi deres første kyss var blitt så mislykket, men
ikke nå.
Han er ikke kommet mer enn halvveis i sin første ennå.
Til slutt går han langsomt inn i hennes seng.
Han ser at babyene har sine egne senger med hjul på som står ved siden av mødrene sine.
Han hører sine egne skrik.
Men det kan jo tenkes at det var hans stemme...
Hun sa at hun for sin del ikke kjente til slike historier.
Ditt navn er det samme navnet som var hennes.
det er hennes styrke, sa jeg til Helena Taft.
Ingen av dem har fått beholde sin stemme.
Styrken i dem, og mykheten hun kjente, var kanskje hennes egen;
Det er hennes by.
I såfall, er hun alene med sin innsikt i hans hukommelse.
Hun holder øye med det som foregår i gaten, men uten å se, det er hennes fortelling;
Det var mitt siste oppdrag - jeg har ikke flere som venter - men jeg klarer meg.
Jeg tror hun kan bli min venn hvis hun kommer hit.
Hun stanser brått mens han fortsetter sin bevegelse forover en stund, inntil hun kjenner
hun blir tung i hånden hans;
Det var hennes feil.
La oss heller gi henne ditt navn.
ja, den kommer på min regning, denne, sa kelneren til han de sier er Kristoff M.
Alt var nok ikke hans feil - det visste hun;
Oppe fra vinduet kan Marie følge med i hvert skritt hun tar, i hver av hennes bevegelser
kan Marie følge med henne.
hun møter sine egne øyne, et speilbilde.
ja, så det hadde tatt sin tid før de slapp henne innenfor.
Hun hadde nok vært på reise gjennom det meste av sitt liv;
Inntil de var hans eneste bilder, inntil de var alle hans bilder.
Hans foreldre og hans søsken er nå blant alle dem som snakker.
Det var hennes rolle i dette? sa jeg.
Det var hennes rolle i dette? sa jeg.
Og et øyeblikk trodde jeg hun så i min retning.
Vi har alltid noen flasker liggende, sa nattevakten, for de av våre gjester som ønsker
det.
Det er best du belaster min regning for vinen.
For det var visst min rolle i dette, Helena.
Det er ikke min leilighet, dette.
Hun er tålmodig, hun vil leke sine leker;
det er hennes sted.
Det var hennes ord.
– Det gjelder din datter, Goldie.
Selv de to døtrene, unge kopier av sin lite åndfulle mor, hadde ikke noe å legge til.
Da Goldie forlot ranchen, var hun også forsvunnet fra deres liv.
Folk gjør det som er i deres natur.
Hun hadde tilbrakt hele kvelden i hans selskap.
Så, Bob Christy hadde sitt alibi.
Du sårer ikke mine følelser.
Men etter min oppfatning virket hun ikke det minste bekymret eller noe i den retning.
– Min kone mener vi burde ansette flere politifolk.
Dette er min første jobb som servitrise, og hun har hjulpet meg.
Alle valgte visst sitt eget fengsel her i livet, tenkte Emil.
Jeg ønsker at noen plasser foran banken skal reserveres for funksjonærene i banken og
deres familier!
Fru Dixon var en dame som laget sine egne lover.
Det er ikke din feil, jeg tråkket jo inn her selv.
Bruk din egen dømmekraft.

Kvinner er flinke til å skjule sin styrke.
Og din kone vil støtte deg i den forklaringen?
Angående min kone, så er hun på besøk hos sin mor i Wheelerville, og hun er fremdeles ikke
tilbake.
Min kone har vært borte nesten en uke.
Jeg antar du blir nødt til å ta mitt ord for det.
Hun kikket på sitt eget speilbilde i vinduet, så vendte hun seg mot Emil igjen, men denne
gangen var hun helt alvorlig.
– Selvfølgelig ville din onkel aldri ødelegge - bankens gode navn og rykte ved å gå
tilbake på en avtale som alt er inngått.
Kritikk av politiet i sin alminnelighet og meg i særdeleshet, stemmer ikke det, Larry?
– Din kone kan ikke ha vært her og hentet den uten å si fra?
– Nei, hun er fremdeles hos sin mor.
Så vendte hun tilbake til sitt eget kontor og skrudde av lysene etter seg.
To unge piker, og nå Flora, hans gamle venn.
Dette var hans skyld.
Som en ære til hennes minne, sa Emil håpefullt.
– Vel, jeg gjorde mitt beste.
– Jeg, vel, hun har sitt eget rom.
Og jeg gjør mitt beste.
– Jeg forsøkte bare å spare dine følelser, lød svaret prippent.
Mitt ord er godt nok.
Det er jo min rett.
– Mine damer og herrer.
Dette er dere i deres fulle rett til å gjøre.
Jeg ønsker dere skal vite at jeg gjør mitt beste.
Det var ikke tvil om at han hadde deres fulle oppmerksomhet nå.
Etter min mening bør vi belyse situasjonen fra alle vinkler.
Harley så ikke på sin kone.
Politimesteren er kommet for å legge fram sin side av saken, og jeg synes vi bør gi ham en
sjanse.
Emil ville foreta sitt trekk nå.
Han hadde deres fulle oppmerksomhet nå.
Det er hennes bil, dessuten hadde hun et skjerf på hodet.
Denne gangen hadde hun ikke tatt sin egen bil.
Jeg har alt opplyst deg om dine rettigheter til å la være å svare, men jeg må likevel
stille spørsmålet.
Emil spiste sin lunsj, omgitt av taushet og en reservert holdning fra de andre gjestene.
Men Mary Beth ville ha alt på sin måte, og Rocky motsatte seg det.
– Jeg vil ta mine forholdsregler.
Som en general legger sine slagplaner, begynte han nå å sette sin egen operasjon i sving.
Emil undersøkte det ene alibiet etter det andre og fulgte sta sitt tidligere
arbeidsmønster.
Han holdt beskyttende hennes arm i sin, og idet Emil nærmet seg, følte han et stikk av
medfølelse for den unge piken med det hvite ansiktet og det engstelige blikket.
– Den kvelden din søster ble myrdet, ringte du hjem?
Og for deres far før dem.
Ifølge loven har jeg plikt til å informere deg om dine rettigheter.
Rocky, om du vil loven skal felle sin dom, så må du slippe den til!
At du legger skylden på meg for å redde ditt eget skinn.
Deretter gikk du ut av bilen og bort til din egen.
– Ingen så deg, verken gå inn eller komme ut av din egen leilighet, men det er bare en
detalj.
Phil må nok ha rykket til, for Peg stivnet og så opp på sin forlovede.
Whiting stirret på ham, og for første gang så Emil en ørliten brist i hans selvkontroll.
Han vil få sin sjanse i retten.
Som om hun gjorde ham urett med sitt raseri og sine harde ord.
Ti med dine unnskyldninger og forklaringer,» sa hun kaldt.
«Jeg ønsker bare en ting av deg, at du ikke bringer skam over meg og våre barn.
En mann som var tynget ned av sin egen dårlige samvittighet.

Hvis Fritz fulgte hennes bud, så kom han til å reise.
«Velkommen, min venn,» sa han og smilte.
«Jeg har min bagasje her,» sa Fritz.
Eiche knyttet nevene, prøvde å stagge sitt eget raseri, men klarte det ikke.
Han grep tak i den, og i samme bevegelse sendte han den i veggen av all sin kraft.
«Ja, min kjære?» svarte han.
«Han er din kompanjong,» sa hun.
Det var Jacob som var hans beste venn.
Han hadde brutt sine egne strengeste prinsipper, og hvorfor?
Christina var en rolig og sindig kvinne, sterk i sin tro, og trygg på sine omgivelser.
Før han hadde sett denne andre kvinnen igjen, og renset sitt sinn og sitt hjerte for
henne.
«Christina sender sine varmeste ønsker,» løy Fritz.
«Jeg klarte ikke mer,» sa han lavt, og løy til sin beste venn, «jeg måtte bare vekk.»
«Jeg elsker min hustru,» sa Fritz.
Skulle han la denne dumme dagdrømmen ødelegge deres kjærlighet?
Kikket over hustakene og inn i den smale, brolagte gaten der Niedegger hadde sitt hus.
Han var hennes ektemann, far til hennes barn.
Før hun ble sendt til Norge for å gifte seg, var Jack hennes beste venn.
Det var intelligente menn, med forbindelser og penger til å understøtte sine meninger.
«Kronprinsen bør lytte til fornuftens stemme, og akseptere vårt krav om et universitet,»
sa Peder Anker.
Hans egne problemer var et godt eksempel på hvor kostbart det kunne bli.
Gerda var hans likeverdige.
Og det enda han hadde hjulpet henne med å utvikle de sidene av sin personlighet.
Jacob Eiche klemte sin kone hardt inntil seg.
«Min elskede...»
Hun hadde selv vokst opp slik det var vanlig for barn av hennes stand.
Når hun savnet Jacob savnet hun også sin far.
Han var oppriktig glad i sin hustru, og stolt av og glad for sine barn.
Jack var glad i henne som en bror, ja mer enn det, han var hennes beste venn.
En annen kvinne hadde tatt hennes plass i det innerste av sjel og hjerte.
Det var så helt annerledes enn det han følte for sin hustru.
«Kvitt deg med tungsinnet, min venn, alt ordner seg.»
«Han skulle avlegge sin søster et besøk.»
«På vår kreditt!»
«Jeg trodde aldri at noen i min egen familie skulle bringe meg på falittens rand,» sukket
han.
«Jeg skulle aldri ha gitt ham myndighet til å trekke på mine konti.»
Min kjære Christina...
Jeg savner deg fra dypet av mitt hjerte...
Hun gjenkjente den ene, han hadde allerede vært på Solmoe, for å besøke sin mor, som han
sa.
Det var så forbannet tydelig at hun elsket sin mann, og at hun ikke hadde øyne for noen
andre.
La meg få tilby dere vår eskorte.»
Han stirret på Gerda, tillot seg å bruke hennes navn i tankene sine.
Grue visste i sitt hjerte at han ville ha vært verdig.
«Og hvordan har min kjære fru mor det?» spurte Evald.
Han kunne ha sendt en annen, en av sine betrodde menn.
Hun hadde giftet seg under sin stand.
Hun hadde mer enn nok med sine egne tanker.
Han hadde sitt hjem, sin familie og sin forretning langt mot nord.
Solmoe var hennes rike, og de store byene hadde egentlig ingen appell til henne.
Det var det mest sannsynlige stedet å få opplysninger om hans yngre fetter.
Men han var den yngste sønnen, og hans far hadde ikke villet spandere en dyr reise på ham.
«Men min svigerinne vet kanskje bedre beskjed?» sa fru Hildegard og smilte.
Jeg lengter etter å høre nytt om Deres kjære herr husbond.»
«Nei, min elskede, ikke et ord...»
Han hadde ikke kunnet svikte sin beste venn.

Hun gjengjeldte det med hele sitt hjerte.
Gråt for sin egen dårlige samvittighet.
Orket hun å forlate Solmoe nå, når hjemmet hennes var på sitt vakreste?
Akkurat de hyppige visittene var et av hennes beste argumenter for å ville reise hjem.
De to kvinnene spaserte langs hagegangene og snakket sammen, nøt hverandres selskap.
Det var noe deres menn innbilte seg at de var opptatte av.
Norge som hadde blitt liggende etter og under sin storebror i sør.
En politisk ubetydelig del av nasjonen som bare var en brønn kongen og hans menn kunne øse
opp uuttømmelige resurser fra.
En skulle ikke sende sine sønner til København og gjøre dansker av dem.
En mann som elsket sitt nye fedreland.
Christina var hans rake motsetning.
En som bygde hele sitt liv på dagdrømmer.
En uvant dialekt for Jacob etter en lang reise vekk fra hovedstaden og dens mennesker.
Han savnet Gerda, savnet sine venner og sine daglige gjøremål.
«Fra dette øyeblikk er De fritatt fra alle Deres plikter overfor vårt firma, herr
Fuldabrücke.»
De hadde fått betalt for sitt arbeid.
Dessuten kunne hun sitte på sitt eget værelse, så rotet hun ikke i noe som ikke tilhørte
henne.
Hadde hun virkelig sett sin mann for siste gang?
For Christina hadde sitt eget kors å bære, sine egne forferdelige og vonde tanker.
Det var nesten som et svar på hennes sinne, et fordømmende og overveldende raseriutbrudd
fra himmelen selv.
Etter hans erfaring var tyver ofte forbausende lette å skremme.
For alt Jacob visste kunne det være hans sverd innbruddstyven hadde.
«Din helvetes morder!» hveste mannen med sverdet.
Og i neste øyeblikk la han all sin styrke i støtet som tvang sverdspissen inn i brystet på
Eiche.
Det var ikke i hans hender lenger.
Han hadde bare en oppgave igjen, når det gjaldt Jacob Eiche og hans kompanjong Niedegger.
Det var tross alt på hans vegne han skrev.
Ingen av dem fikk beholde sin kjærlighet.
«Min kjæreste Marianne...»
Hun fikk heller tro at han hadde tatt sitt eget liv.
Han fikk ikke sin elskede, og hun ville ikke få sin kjæreste Fritz...
«Dette er farvel, min kjære hustru, farvel.
Din husbond, Gerhard...»
Hans elskede ville ha vært i live.
Slik hun hadde gjort over sin far når han viste sin utroskap til all verden.
I dypet av sin sjel var hun fullstendig alene.
Han holdt hendene frem og lot henne legge sine hender i dem.
«Hva trenger du å beklage, min venn?» sa han mykt.
Hun fulgte sin egen tankerekke.
Han hadde kjent Christina siden de var små, han hadde støttet henne, vært hennes beste
venn, hennes barndomskjæreste.
Hvordan kunne han dø uten at hun kjente det i det innerste av sitt hjerte?
Jack trøstet Christina, han kunne trøste henne, fordi han var hennes beste venn.
Han skulle leve, leve med henne, med sine barn, få nyte tilværelsen til han ble gammel...
Det var ikke hans tur ennå.
Han rakte henne hånden, og hun la sin hånd i den, fingrene hennes klamret seg til hans
fingre.
Han tok en lokk av håret hennes i hånden, <IBAR> løftet den mot sin munn, <IBAR> kysset
den <IBAR> og trakk inn duften av parfymen hennes.
Hans hustru trengte en selskapsdame.
En som kunne fungere som hennes talerør i huset i Paris.
Emmerville tilbrakte mye av sin tid i Versailles, og akkurat nå var hans hustru der,
<IBAR> og gjorde dronningen sin oppvartning.
Det var hennes introduksjon til et nytt liv.
Men at Gerhard tok sitt eget liv, tydet på at de hadde møtt hverandre.

Deres møte hadde vært et altfor kort møte.
Fire levde, fire barn skulle vokse opp uten sin far.
Hvis de to mennene var i live, så var det slett ikke sikkert at de hadde sin frihet, eller
at de var friske.
Hadde han ikke klart å leve uten Christina i alle år, leve med sin kjærlighet til henne?
Hun hadde vært hans barndomsvenn.
Etter hennes ønske setter jeg kurs for Christiania i ettermiddag, for å snakke med herr
Eiches folk.
«De ser denne ruin, det var vårt beste vertshus.
Og selv om det ikke var noen overdådig luksus, så var det mer enn godt nok for deres
behov.
Han forsto sine egne innerste tanker nå, og det skremte ham, for han håpet slett ikke at
Fritz levde.
Hans høyeste ønske var å få bevis for at Fritz var død.
Christina kunne bli hans hustru.
Hun hadde elsket sin mann, og han hadde ikke hatt plass i sitt liv til noen annen kvinne
enn henne.
Jack følte seg temmelig sikker på at det ikke ville skje noen store forandringer i hans
levetid.
Tankefulle menn som spekulerte på sine muligheter, på sin fremtid.
Han hadde vært hennes styrke.
De hadde tilbrakt en våt høst der, og sett frosten legge sine vakre, døde kniplinger
overalt.
Gerda elsket sin mann.
Og hun hatet seg selv for at hun ikke savnet ham for sin egen del.
Hun savnet ham for sine barn.
Christina, som han hadde elsket bestandig, var hans kvinne nå.
Ville kjenne huden hennes mot sin hud, bar og varm, ville dele nakenheten med henne.
I hans øyne var hun fremdeles den vakre ungpiken som var datteren til den farligste mannen
på øya.
Men hun forsto at han trengte å gjøre det, og nøt det til fulle, følelsen av hans fingre
mot sin hud.
Endelig bøyde han seg over henne og kysset hennes munn igjen.
Hun var hans kvinne.
Lukket ham inne i kroppen sin og holdt ham der, lot hans rytme bli sin egen.
Christina la hånden sin over hennes hånd.
Gerda var glad på hennes vegne.
Men hennes far sa alltid at det var en fantasi, og at slik så det slett ikke ut i
virkeligheten.
Var hans elskerinne, mor til hans barn, hans hustru.
Den ga et like solid inntrykk som sin eiermann.
Han kunne fortelle at den eiendommen jeg skulle se på i sin tid var øyenes tollstasjon.
Jeg delte min oppmerksomhet mellom Severinsens historier og den tunge, grå landmassen som
langsomt ble større foran båten.
– Vel, De har vel Deres grunner, hr.
Alt er i sin skjønneste orden.
Jeg kan mitt fag.
Vårt kontor har ivaretatt selgers og hans families interesser i over femti år.
Forøvrig rapporterte min advokat i Oslo at Abrahamsen var absolutt pålitelig.
Jeg trivdes stadig bedre med mitt nye liv.
– Tja, sa han på sin drevende dialekt, - jeg vet ikke riktig hva jeg skal si.
Og forresten er det ikke min sak heller om du ønsker å bo her ute for deg selv.
Jeg kan mitt fag.
Jeg kan ikke med min beste vilje se at det foreligger noen fare for Deres sikkerhet.
Tross alt dreide dette seg om min egen sikkerhet, og den er viktigere for meg enn om Artur
skulle bli sur.
Eller var det bare min fantasi som løp løpsk igjen?
Hylsene og prosjektilene lå hjemme hos meg, og de var så absolutt ikke et produkt av min
fantasi.
Den var sine gode fire meter høy og ca. seks meter i diameter.

Jeg trodde ikke mine egne øyne.
Heretter kunne jeg få vann fra min egen brønn.
Til min store skuffelse hørte jeg ikke noe plask.
Jeg stakk hodet opp, og ganske riktig, jeg var tilbake i min egen stue.
Hans kamp for makten var kronet med seier.
Og så kunne oberst Hassan og hans revolusjonsråd få Shubaland til odel og eie for vår del.
Våre tre jeeper ble effektivt stoppet ved at den forreste bilen gikk på en landmine.
Han kan nok skryte av sin engelske utdannelse, men på bunnen er han ikke mer sivilisert
enn en huleboer.
Er de først satt på vår konto, er de sikrere der enn noe annet sted.
Vi kunne ikke sløse med skuddene som våre motstandere kunne.
Hvert minutt som gikk var til vår fordel.
Nå var det vår tur.
Jeg har nå min egen mening om det, Frank.
At de mistet oss så lett ved første anledning, var bare vår flaks.
Det var ikke Pedersen, selv om han tok sin del.
Noen solsvidde busker fant sitt livsgrunnlag her.
Han kom neppe til å begå samme tabben som sin nevø.
Solen stekte nådeløst fra sin nesten loddrette posisjon over oss.
En finner så få en kan stole på i min bransje.
Med min livsførsel slapp jeg nok ikke inn der uten videre.
– Mitt navn er Joseph Benson, jeg er lege her samt veterinær, prest, sjåfør og
altmuligmann.
– Ikke i din nåværende tilstand.
– Det er jo ikke min sak, selvfølgelig, men du er åpenbart på flukt, og du kommer fra
Shubaland.
En av de avskyelige drapsmennene som leier ut sine våpen til høystbydende og dreper for
betaling.
Det er ikke min oppgave i denne verden.
Jeg pyntet vel litt på min egen rolle her og der.
Eller hun måtte forsvare sitt eget barn en gang.
Men nå var det min tur.
– Du skal ikke ta Guds navn i din munn på den måten, Frank Robertson, sa hun strengt.
Hun reiste seg uten et ord og gikk for å hente forbindinger til sin far.
Jeg surret shubaen med hans eget belte, og først da begynte jeg å se meg om i rommet.
Jeg så at hun tross alt trodde meg, hun visste jo at krig var mitt fag.
Men snakk med din far, han vil skjønne det.
Han fortjente ikke livet etter min mening.
Jennifers død har nok sin forklaring i den store sammenheng.
Du får ha din oppfatning, så beholder jeg min, Benson.
– Ikke se ned på oss for vår tro, Frank.
Jeg kunne aldri se ned på dere for deres tro.
– Det ligger i blodet, min venn, det ligger i blodet.
For min del har jeg konto i Sveits.
Den står på mitt eget navn, som bankboksen min også gjør.
– De ønsker adgang til Deres bankboks, min herre?
– Mitt navn er Robertson, sa jeg rolig og begynte å forberede meg.
Men han var ingen nybegynner i sitt fag, han så tegnene.
Har alltid hatt sans for byen med sitt mangfoldige menneskemylder og utallige puber og
restauranter.
Han hadde sitt kontor i The Strand, som om han skulle være en vanlig forretningsmann.
Jeg er ferdig i denne bransjen hvis noen sår tvil om min hederlighet.
– Har du min konto klar, George?
Jeg fant min egen.
Hva med deres familier?
– Vel, det var mitt oppgjør.
Man etterlyste Janet Helms, hans sekretær, med beskrivelse og bilde og det hele.
De hadde nok sine mistanker.
I pakt med sin velstand bygget han seg nytt og større hus, og min familie overtok
eiendommen i 1815.

Min far fortalte meg om Pederssøn Wiigs meritter, og ettersom han hadde fått bygget vårt
hus, anså jeg ham som nesten familie.
Tante Agnes hadde riktignok vært gammel og skral til bens i sine eldre år.
Jeg er ikke redd for å legge alt i hans hender.
Hans tante hadde jo ikke vært ute på eiendommen på mangfoldige år, etter det han sa selv.
Min første tanke var å bli kvitt nøkkelen så fort som mulig.
Min beste sjanse var å ikke vite noe som helst.
Jeg måtte smile av min engstelse.
Det gjorde ikke min sinnsstemning lettere.
Min eneste kontaktmulighet med omverdenen.
Middelhavsringen var kommet for å hente sitt gods.
Aggressivitet er ikke min stil.
Det var opp til meg å sørge for at ikke min historie fikk samme utgang.
Båten gikk opp sundet og svingte inn i min bukt.
– Så det var din båt.
Vinden og regnet var vår venn i natt.
Men med hans bakgrunn ville jeg trodd at han selv hadde tenkt på det.
Gudene holdt sin hånd over oss den natten.
Jeg visste ikke hvordan en i hans situasjon ville reagere når han ikke fikk stoff.
Vi har uværet, og vi har mørket, vi har vår forstand, og vi har ingenting å miste.
– I min tilstand, Steen, er ikke det jeg kan av noen verdi.
Og kanskje Frank var i bedre form i morgen, såpass at han kunne ta denne børen av mine
skuldre?
Jeg kunne bare føle medlidenhet med den svære mannen som nå ikke lenger hadde sin egen
vilje.
Kan ikke i mine villeste fantasier tenke meg at noen går ut i båt verken i dag eller i
morgen.
Min tankegang var ganske enkelt ikke innstilt på det jeg nå var kommet oppi.
La meg få ha mine illusjoner i fred.
Allerede ved ni-tiden kunne jeg egentlig ha startet min revansje-ekspedisjon.
Tordenbraket drønnet over mitt stakkars hode nesten i samme øyeblikk.
De hadde senket min båt.
Og den menneskelige faktoren var igjen min venn.
Hvorfor er min egen sak.
Robertson var i ferd med å dø fra hele sitt ansvar.
Men lite av det er mine egne erfaringer.
Min oppgave var å ta vare på det mens de to andre gikk i dekning.
Robertson hadde spilt ut sine kort.
De skapte ikke akkurat større trygghet hos meg med sine sysler.
For min del kunne det gjerne utsettes.
Men alt har sin ende.
Jeg ville foretrukket å se ham død med mine egne øyne.
Han stirret stivt på meg under sine iskalde øyelokk.
Det kan De ta mitt ord for, mister Steen.
Og tiden måtte gjerne gå for min del.
To av sine kamerater drepte de med kaldt blod fordi de sto i veien for dem.
Men Robertson hadde regissert spillet til sin fordel hele veien.
I mappen gir han oss skylden igjen, mens sannheten er at han forsøkte å arrangere sin egen
død.
Det fikk bli hans sak.
Han spiddet meg igjen med sine uhyggelige øyne.
Det var ikke mitt problem.
For min del kunne ventetiden bare være en fordel.
Tid til å tenke ut løsningen på mitt problem;
Nå måtte jeg spille mine kort med omhu.
Han kommer til å bruke din båt for å komme inn til land.
De måtte tro deres siste time var nær.
Dette var min sjanse.
Det ville ta sin tid før de kom, de måtte komme fra Mandal.
Nå var det min tur.

– De kan jo begynne med mitt besøk hos Dem her forleden, svarte jeg elskverdig.
– Jeg kan bare be om unnskyldning og håpe De ser mitt dilemma.
Jeg kunne ikke sette hele saken på spill for Deres skyld.
Det var bare det at det i dette tilfelle var snakk om mitt eget høyst personlige liv.
Hvis våre opplysninger stemmer, var det to til om bord.
– Det beviser at vår kilde visste hva han snakket om.
Han kvittet seg med sine kompanjonger og satt dermed med hele partiet selv.
Det ville være i tråd med hans mentalitet.
– Din tosk, din stakkars, dumme tosk!
Du ville ikke trodd dine egne øyne.
Det eneste vi hadde av slikt utstyr, var min kniv.
Svinet hadde lurt meg dit for å spille ut sin siste trumf.
For Martin ville vært hans beste sannhetsvitne overfor Ringen.
Det kan tenkes at De har rett i Deres antagelser.
Vel, da skal vi på vår side få ut etterlysningen, og jeg skal sørge for at mediene blir
informert.
min viten var ikke lenger farlig for meg.
Robertson var altfor rasjonell til å ville risikere sitt eget skinn uten å kunne tjene noe
på det.
Jeg hadde mine egne planer for dette geværet og valgte en kaliber 1 6 over/under.
Norske myndigheter er ikke berømt for sin effektivitet.
Livet hans var i mine hender, og han visste det ikke.
Du må heller holde deg på ditt eget nivå.
Han ville ikke ta mitt ord for det, det var jeg sikker på.
Jeg tror ikke mine egne ører.
– Jeg brukte en av dine håndgranater på dem først.
Hans siste trumf.
Måtte - på grunn av en kraft sterkere enn hans egen vilje.
Faren døde da han bare var femten år gammel, og hans eldste bror var død tre år tidligere.
Din mor er bekymret for deg, og...
– Jeg har bodd i dette huset hele mitt liv og kan vanskelig tenke meg å bo noe annet
sted.
– Bare mor og min søster.
Far hadde alltid sagt at «rikdom forplikter» og «vår oppgave er å forvalte midlene, ikke
bruke dem på oss selv».
Og nå var hun kommet tilbake for å få sin hevn.
Birgers mor hadde gjenvunnet fatningen og sto sammen med sin sønn overfor den fremmede,
unge kvinnen.
– Du sa ikke hva vår gjest heter, Birger?
Og dette er min mor, Gyda Bureid.
Hun snudde seg mot sin sønn.
Det er sent, og din mor liker sikkert ikke at du sitter her med meg.
Birger hadde alltid stått sin mor meget nær, og etter at både faren og eldstebroren døde,
var båndet blitt enda sterkere.
Sjøen er en nødvendighet for meg, ikke bare rent praktisk og i mitt arbeid, men også for
min sjelefred.
Vær så snill, du må stole på at det jeg sier er til ditt eget beste.
– Du vet at jeg alltid har hatt tillit til din dømmekraft, mor.
Han hadde aldri i sitt liv opplevd noe som lignet dette!
– Hvordan er foten i dag? spurte han fort for å skjule sin forlegenhet.
– Vel, ingen ting er bedre enn det, sa han tilgjort lett mens han anstrengte seg for å
skjule sin skuffelse.
– Med ditt utseende...
Hadde din mor visst hvor jeg kom fra, hadde hun ikke latt meg få det fine gjesteværelset,
men latt meg sove i drengestuen isteden.
– Du sier «din mor», sa Birger mildt.
Gustavs og Gydas bevisste forsøk på å oppdra barna til beskjedenhet, nøysomhet og omsorg
for sine medmennesker, hadde overhodet ikke hatt noen innvirkning på datteren.
Det var ufattelig hvilken tillit folk her på stedet hadde til hennes utsagn.
Hjemme på Bureid fulgte Sigrid etter sin mor opp i annen etasje og banket på døren hennes.

Om den tøyten som ble dyttet i fossen og gikk igjen som hulder oppe i heiene etter sin
død?
Sigrid så grublende på sin mor.
Sigrid sa ikke noe på en stund, og Gyda misforsto hennes tankefullhet.
Møtet med Birger Bureid hadde på et eneste døgn snudd opp-ned på hele hennes tilværelse.
Du skal gi vår slekt den oppreisning vi fortjener!
Du skal bevise at min mormor ikke ble forsøkt tatt av dage av far til sitt barn!»
Selv midt i sin flammende misunnelse måtte Sigrid innrømme at mor hadde rett;
– Mitt navn er Sigrid Bureid.
– Er dine foreldre hjemme?
– Huldra? gjentok Kathrine uforstående og glemte sin egen situasjon et øyeblikk.
Den rødhårede tøyta som ble dyttet i Helveteshylet og gikk igjen som hulder etter sin død?
Folk her nede i Bredgårdsled hadde trodd at hennes tipp-tippoldemor var blitt drept i
fossen!
Det er bare skipper Jenssen og din bror som vet at jeg er her.
Blikket til Sigrid flakket et sekund, så gjenvant hun sin overlegne selvsikkerhet.
Like etter at Sigrid dro, begynte Kathrine impulsivt å pakke sammen sine få eiendeler.
Så hennes slektning var blitt tatt for å være hulder!
Et eller annet sted på en gård her i området lå hennes tipptippoldefar begravet.
Birger skal ut og redde sin frille.
Gyda bråsnudde og stirret lamslått på sin datter mens Birger tok to skritt inn og stirret
på søsteren sin.
Sigrid hadde aldri i sitt liv sett Birger slik som nå.
Sigrid stanset, snudde seg og så foraktelig på sin mor, så sa hun kjølig:
Du tror hverken på meg eller Katja, du driver bare ditt eget spill for å dra dine egne
fordeler av det.
Du har utnyttet min frykt til egen vinning, hva nå den vinningen enn måtte være.
Hadde det ikke vært hennes egen mor som sto der, ville hun slått til henne.
Hennes eneste håp om hjelp var kullmilen.
Hennes oppdrag lå i Bredgårdsled.
Det er ikke din øy!
Til hennes forbauselse gikk han opp trappen og inn på det lille kjøkkenet.
– Jeg tror bare at du er det vakreste jeg har sett, og at jeg aldri i mitt liv har vært
så betatt av en kvinne.
– Har det noe med din søster å gjøre?
Den ene er at hun er redd deg på grunn av ditt utseende.
– Og den andre grunnen er din mor?
Hennes tipptippoldebarn.
– Hun het Kathrine og var med barn, min tipp-tippoldemor.
– Han ble drept for sin ugjerning, sa han da han husket sagnet.
– Min egen oldemor har fortalt meg det.
– Hva sier din mor hvis du ikke kommer hjem i natt? sa hun for å snakke om noe annet.
Hjertet dunket så han hadde vanskelig for å oppfatte annet enn sine egne hjerteslag.
Hans bange anelser ble bekreftet.
Selv den natten Gustav trakk sine siste åndedrag...
– Det er hennes skyld.
Det var ikke min skyld at han kom og ødela alt.
– Nei, du forhandlet bare med din venn Syver, avbrøt Birger henne hissig.
– Det blir ditt ord mot de to, Sigrid.
– For å redde mitt liv? gjentok han vantro.
Katja var det eneste mennesket hun kunne betro seg til i sin angst for både Sigrid og
Birger.
Sigrids hardhet skremte henne, hennes karakter gjorde henne redd.
– Du tror på alle mine spådommer, tror på det som har skjedd og på det som skal skje.
Din sønn ligger i sengen sin og sover med klærne på.
Om det var den varme drikken eller Katjas ord som hadde forandret hennes sinnsstemning,
visste hun ikke.
Han ville forstå og dele hennes engstelse.
Hun som tilhørte en slekt fra heiene og hadde sitt hjem i de dype skoger, hvor fjorden
bare var et uklart bilde i fantasien.

Hadde hun hatt båten, ville hun tatt en tur inn til fastlandet for å fortsette sin jakt
etter opplysninger.
– Hun har ham helt i sin makt allerede!
Olai var en mann hun kunne stole på, og han forsto hennes frykt.
Hennes eneste sjanse var å legge på svøm.
Her i Bredgårdsled hadde de fremdeles fantejakt hver sommer, og fiskere og bønder tok
loven i sin egen hånd.
I samme øyeblikk husket han den stramme smaken på kaffen og hans egen forundring da
svimmelheten overmannet ham.
Sigrid bet seg i leppen, men så tok hun sin beslutning.
Han gikk nærmere og fikk bekreftet sine verste anelser.
Mens de to snakket sammen, sendte Olai og hans kone hverandre et forferdet blikk.
Kathrine ble i hjemmet til smeden hele neste dag, og Birger vek ikke fra hennes side.
Hans egen tipptippoldefar hadde vært far til Kathrines tipp-tippoldemor!
Skjønner du ikke at dette er et ledd i hennes heksekunster!
Først da Birger var kommet inn på sitt eget værelse, ble han stående midt på gulvet mens
morens ord langsomt gikk opp for ham.
Kathrine bodde fremdeles hos Olai og hans familie, og de stelte for henne som om hun var
en av dem.
Nå var det begynnelsen av juni, og elven gikk fremdeles over sine bredder etter
vårløsningen.
Kathrine gikk der ved siden av, og hun bar hans barn i sitt liv.
Samtidig som tankene lette etter flukt, etter et påskudd til å slippe unna hans eget krav,
visste han at dette ikke holdt.
Han visste han ville gjennomføre det - for Kathrines og sin egen skyld.
Gikk det galt med Birger, så var det hennes skyld.
Druknet han, ville det hvile på hennes samvittighet resten av livet.
Ta loven i sin egen hånd slik de hadde gjort for hundreogfemti år siden.
Olai tok av seg luen, og de andre fulgte hans eksempel.
Han hadde overlevd fossen, gjennomført sitt vågestykke, bevist sin påstand.
– Min sekretær sa du insisterte på å treffe meg.
– Min mor døde for ikke lenge siden, og blant mange andre ting fant jeg dagboken hennes.
Jeg kan ikke være ditt barnebarn, kan jeg vel?
Men jeg håper du forstår mitt dilemma.
– Du må tro at jeg er en utakknemlig datter, som kunne tenke slikt om min mor.
– Til din opplysning gjør de det! svarte hun.
Hennes mor også.
Det svake smilet hennes antydet at det var hans egen feil at han måtte vente.
Nei, min kjære, jeg tror vi med sikkerhet kan si at dine foreldre ikke var kidnappere.
Kay er min gjest her.
Hennes lidenskapelige natur skjult under et ytre skall.
Dessuten var det under hans verdighet.
Hun hadde alltid likt Lance for hans omtanke.
Det er min egen sak hvordan jeg velger å leve.
– Han ba meg passe mine egne saker.
Du kan ikke ødelegge livet mitt på grunn av din egen misoppfatning.
Hvis mitt ord ikke er godt nok for deg, da er det synd!
– Du har valgt din kurs og kommer til å angre.
Kay så på ham <IBAR> og visste at det var hennes siste sjanse.
Det var som å grave sin egen grav.
– Bortsett fra i ditt tilfelle, skjøt hun bittert inn.
– Min mor oppdro ikke dumrianer.
– Dessuten har det sine fordeler.
Så han hadde hatt mange kvinner i sitt liv.
Til hennes forbauselse lo han.
Hvordan våget han å more seg på hennes bekostning?
– Det er kanskje ditt svar, men ikke mitt.
Det er mine kyss du vil ha!
– Du er faktisk like spesiell som min far.
Han dro sin vei samme dag som Endacott betalte løsesummen for Kimberley, sa hun med

overlegg og så ham stivne.
– Min lojalitet er av gammel dato.
Kanskje hun ville foretrekke å ta sine egne beslutninger, uten at du skjermet henne.
– Det eneste jeg merket var din forakt.
Mine følelser for deg er splittet.
Det var mine foreldre som bodde her.
– Da min far forlot oss, måtte hun ha tatt meg med til London.
Hun visste at hvis hun dro dit, ville hele hennes verden rase sammen.
– Hvordan kan du si det om min mor?
– Dette har kanskje sin naturlige forklaring.
Det var ikke hans feil at hun var blitt - nei!
Kysset hans feide bort all motstand.
– Dette er din siste sjanse til å skyve meg vekk.
Kay så på ham med store øyne og hørte ekkoet av sin egen stemme.
Hun er eldre enn din mor og ugift.
– Var din mor rødhåret også? spurte Marsha.
Men gradvis utviklet jeg min egen filosofi.
Dessverre gikk det ikke så bra for min mann.
Gud har sine veier.
– Din heks!
Min bestefar var partneren til Charles, og de hadde arvet banken fra sine fedre.
Mannen til Marsha, Edward, og min far, var de neste.
Som min kone vil hun ha min fulle respekt.
Du er sint på hennes vegne nå, men når min interesse for henne kjølner, vil du likevel
trøste meg.
– Hvordan kunne du komme under huden på meg så forbasket fort, din vesle heks?
– Det er ditt valg.
Men så var det ikke hans liv som var snudd opp ned.
Han dro sin vei da jeg var liten, svarte Kay nesten unnskyldende.
De kommer ikke til å være fremmede lenge, og deres verden vil bli din, svarte Ben
forsiktig.
Begge to hadde elsket henne, og det talte til hans fordel.
Men Ronnie hadde tatt pengene og dratt sin vei.
Hun hadde virket lykkelig de siste tjuefire årene av sitt liv.
Kay oppdaget til sin fortvilelse at hun godt kunne tenke seg å våkne sammen med ham.
Det øyeblikket jeg så henne, visste jeg at du brakte min Kimberley tilbake!
– Jeg ville så gjerne kjenne hvordan det er å bli - bli holdt av min virkelige mor.
– I huset til din tante, sa Marsha mildt.
En av dem var mannen til den kvinnen jeg trodde var min mor.
Hun mistet sitt eget barn og ønsket seg et nytt.
For min egen del kan jeg aldri tilgi dem som tok deg.
Din bestefar.
– Men først vil jeg vise deg din far.
– Du ber meg passe mine egne saker, smilte hun.
– Din feiging! hvisket hun inn i øret hans og merket at han stivnet.
Vanligvis spiller jeg ikke utenfor min egen divisjon.
– Min feil.
– Nå er det din tur til å fortelle meg sannheten.
Kay skalv da han snudde seg mot henne, men han holdt henne helt formelt, og til hennes
lettelse kom de nesten ikke nær hverandre.
Hun kunne ikke la være å pirke i sitt eget åpne sår.
– Pass dine egne saker!
Han hadde rømt i hele sitt liv og rømte fremdeles.
Kay så bort og trodde ikke sine egne øyne, da Ben kom gående mot dem.
Hennes død satte en stopper for det.
– Hvis jeg bare hadde visst det, min kjære.
Hennes første tanke var at han hadde vært hjemme og skiftet.
Til hennes glede ristet han på hodet.
– Din sjåvinist!
Du kan godt be din mor ta med noen pene klær til meg, sier hun.

Snart må det være min tur.
Og Tim legger Mortens saker i den øverste skuffen, sine egne i skuffen under.
Han hører lyden av måkene fra det åpne vinduet, nå, dengang, og sin egen stemme spørre
hvordan det var:
Kinnene og munnen, leppene... og brytninger i magen, varme og kalde svingende bevegelser,
flytende, brer seg, og hvordan kan jeg være din venn uten å ha kysset deg?
Han hører stemmer, hennes stemme er der, og skrål.
Alt jeg hører er mine tunge steg tilbake til stolen min.
Vet ingenting om mitt indre eller ytre liv.
Hans milde væremåte får henne til å gi seg selv til ham.
Solen, solen, kyss blender meg, ta meg fra innsiden, stjel meg litt mer, litt mer, meg kan
ingen stjele, min fødsel var min død.
Idet hun skal fortsette sitt arbeid, ser hun inn i stuen til en kvinne.
Faren peker på hennes elsker med pipen han holder i hånden, sier han vil vite alt om henne
og elskeren.
Fordi de ligner hans tårer, vil han gråte gjennom sin datters øyne for å huske alle byene
av sand.
Det minner meg om min fødsel.
Frosne trær, pisket av havvind, med sine forblåste grener.
En gang så hun sitt eget speilbilde på samme spesielle måte.
Det er bare henne, hennes etterlyd.
Det ligner hennes lyder, hennes ynk.
Han hadde sendt bud etter henne, en telefonbeskjed via sin vikar.
Agnes hører hanen gale, men det er i hennes eget hode den galer.
En ung studine fastnaglet til sitt eneste smil.
Katedraler hvor koret skal synge et mektig oratorium på sin turné.
Da så mesteren henne inn i øynene, som om det var hans ord til henne.
Elskede, om du ser til min kant, har jeg mistet hodet.
Han hører sin egen stemme si, jeg skal gjøre mitt beste.
Han var ikke helt sikker, mens hendene hennes fortsatte å stryke hans hode.
I dag har du vært min sol.
I dag har jeg vært din sol.
Siste rest av familien bodde her helt inn i vårt århundre.
Kjenner ikke hennes farvel som like gjerne betyr velkommen.
Velkommen til mitt indre.
Studentene ler selv om det står en vikar på din plass.
Vi sitter på hans stamkafé, det er fredag, selvfølgelig er det fredag.
Dine øyne Agnes.»
Min venn ser på meg med tårer i øynene, jeg får meg ikke til å forlate ham i denne
sønderknuste tilstand.
Ditt ansikt Agnes.»
Da har min venn sluttet å le, men ser meg inn i ansiktet.
Da ser jeg min venn, som for første gang.
Jeg lener meg over til hans side, mens jeg sier beklagende at jeg ikke husker navnet hans.
Hun har nådd frem til hans bolig, det eneste stedet hvor jegere ikke kan lete.
Vi er hverandres tanke, pust, hjerteslag, hverandres sjalusi, angst, og redsel.
Dette blikk, som et kyss, har jeg gjemt i mitt innerste, det mest dyrebare løfte noen
himmel har gitt meg.
Han drikker vin med sine venner, inviterer dem til herlige retter han selv lager.
Med sin egen kraft, med sin spinkle, magre kropp, bygger han et slott for dem.
Gå, forsvinn vekk fra min kropp.
Mine egne ord, du hører selv at de er mine.
Dette burde være lett å fatte, man trenger ikke avlevere en doktoravhandling for å
forsvare sin egen kropp.
inntrykk i et mangfold så stort at vår hjerne ikke begriper det, aldri vil begripe det
<ENDCP> .
Den er kun en påstand fra din side.
Du er anspent, puster feil, leverer en prøve til feil person, altså behersker du ikke din
egen kropp.
Jeg snakker avvisende, som om du er min fiende.

Steinene vokser vilt, blir skyhøye, lager hinderinger for vår forfølger.
Møter han en kvinne som lover å være ham tro, og som holder sitt løfte, får han
tilgivelsen.
Han har tenkt tilbake på deres første møte.
Har han mistet sin kraft?
Derfor setter han opp et forrykende tempo og iverksetter sine metoder.
Din bror begriper ikke hva som feiler henne.
På eksamensdagen skulle han synliggjøre hvem hans neste kvinne var.
Nå skal heksen få sin dom på bålet.
Vi vil elske vårt arbeid, og vårt hjem.
Kjærligheten er vårt hjem.
Det hele skjer i min fantasi.
Jeg formet deg straks i mitt innerste, som om jeg bygde på bysten av et menneske, en glemt
drøm.
Din lek var utmerket, signalene dine utmerkede.
Fra nå av, om dine kurerer er oppmerksomme, vil de se blomster i vinduet mitt.
Som din mors beskyttende øyne, skal mine trofaste øyne forfølge deg, fortsette å brenne
uavlatelig.
Signalene vi hadde, var våre egne.
Lik min mor, deler jeg ikke med noen.
Jeg gjør som min mor, hører, ser.
Du venter utålmodig på min smiger.
Jeg tenker på din lidenskap, tenker på ansiktet ditt, glødende av en iver jeg forveksler
med idealisme.
Du omgir deg med vakter, dine egne utvalgte tjenere.
Jeg har lært mye av deg, alltid beundret deg, respektert din evne til å dele din kunnskap
med oss;
Brevene var ord om mitt liv, på død og liv.
Jeg ville du skulle fatte min død på lik linje med mitt liv.
Din og min sol.
Din studieplass er nå derfor fratatt deg.»
Din stemme.
– Jeg er ikke spedalsk, Agnes, og jeg liker min frihet.
– Alt har sin pris.
Din rase dør ut, Agnes.
Mine drømmer er tanker.
Mine tanker forvalter min viten.
Drep ikke din indre stemme.
En konvolutt med mitt navn lå og lyste, hvit, klar, som en kald fullmåne.
Kanskje det er vår siste vinter her.
Selv om vi ikke ser hverandre, så kjenner vi hverandres pust.
Men vi fryser, derfor nærmer vi oss hverandres pust, det eneste som minner oss om noe vi
kan huske.
Ikke ta vår pust.
Ansiktet var hennes eget.
Hans utskjelte øyne er uten lys.
Vet ingenting om mitt indre eller ytre liv.
Katedralen med deres siste konsert.
Nå sang han med dem til sine egne taktslag, med sin vakre flytende stemme.
Den må bare henge der for min del.
Slik menn på hans alder trolig bruker å bli det.
Det er underlig å se henne i mine klær.
Det er hennes bil vi bruker.
Det er deres ting.
Deres bøker.
Han er sannsynligvis omtrent på min alder.
Jeg småløper over parkeringsplassen til det stedet hvor min egen bil står parkert.
Hun gidder nesten ikke si noe.
I radioen hadde det vært en kvinne som fortalte om sin store kjærlighet.
Lener meg litt i hans retning.

Sa at hun hatet sine egne.
Det var alltid noe nytt, alltid noe uoppnåelig, alltid noe som involverte oss mot vår
vilje.
En måkeflokk for skrikende opp fra takene, uroet av vår uventede ankomst.
Føttene hans fant frem til sine inngåtte spor og førte ham ubesværet oppover.
Jeg var ikke i hans verden og kunne ikke gi noe.
Noe har jeg lært på min reise mellom mennene.
Jeg kan ikke lenger nå min mor.
De tykke veggene varmes ikke opp av solen og trekker til seg varmen i min hud.
Hun har kommet hit mot sin egen vilje.
I lange perioder nøyer jeg meg med tankeleken, ønsker jeg rom og luft rundt min egen hud.
Det vil fremdeles bare være ord i munnen på en gammel mann som blander sammen sine egne og
andres interesser.
Min mor fortalte eventyr i de mørke høstkveldene.
Min mor pakket oss inn i grove ulltepper til vern mot nattekulden.
I en av kystbyene ble kongen og hans menn overfalt av røvere.
Uhyret rakte frem et forgylt speil og sa at han skulle få dra sin veg dersom han lovet å
gi speilet til sin eldste datter.
Da kongen kom tilbake til sitt eget slott, la sorgen og rastløsheten seg igjen om ham som
en tung kappe.
Hennes eget bilde bølget mot henne.
I hennes gamle værelse lå speilet fortsatt.
Så forlot hun motvillig sin egen fortelling og gav oss det vi satt og ventet på.
En dag skal jeg fortelle dem til mine døtre - men ikke før jeg har gjort dem sterke og
usårlige.
Henning tror ofte at jeg trenger hans råd.
Slik vet jeg at det finnes, at det ikke bare er i de bildene min mor gav meg.
Hun presset ryggen bakover mot hans bord og førte fingrene gjennom det tette håret,
utålmodig.
De har stått tomme fra før hans tid.
Han er vant til dette rommet som er en del av hans barndom.
Hytten ved bjørketrærne ligger bortgjemt og er blitt vår eiendom.
Jeg så ned på min egen finger og syntes den så fremmed ut.
Etter at jeg gikk min veg, traff han en annen evig kjærlighet som han lever med den dag i
dag.
Siden sjøen lå blank og medgjørlig under en skyfri himmel, tok jeg Anna og søstrene hennes
med meg til det Henning kaller sin buarøy.
Jeg føler ubehag over mine egne ord.
Jeg går i ring i mine egne tanker - svømmer omkring i den grumsete overflaten.
Mine følelser er blandet - som de pleier å være.
Jeg skjønte risikoen, likevel var der også skuffelse i det kaoset av følelser som jaget
gjennom meg i hans hus.
I hans hus for første gang.
Jeg kunne streife rundt om natten, sove alene med ulåste dører - og alltid vite at glasset
stengte ute alt jeg ikke ønsket på min øy.
Jeg kan reise min veg når som helst, sier jeg til meg selv.
Når-<Cadv> gapet mellom min virkelighet og hans spilleregler blir for stort, da kan jeg
forlate denne ødemarken hans, riste av meg dette landskapet.
Likevel er det hans begjær.
Aksel ryddet sammen etter måltidet, hele tiden med blikket på min nakne kropp.
Nå må han la meg slippe ut av det røde huset, inn i hans hus.
Jeg presset min håndflate mot hans, kjente mine linjer følge sporet av hans linjer.
Jeg presset hendene våre hardere sammen, ville se Aksel be meg pakke og føre meg inn i
hans hus.
Mine øyne skulle være åpne.
Til tider kjenner jeg smaken av mitt eget sinne like under begjæret.
Mitt eneste problem var det å klare å være der jeg rent faktisk befant meg.
Hver bok har sine egne bilder, bilder som vokser mot meg fra alle bokryggene.
Aksel tok meg i hånden og førte meg til mitt hus.
Likevel må jeg være forsiktig og la henne tro at det som skjer mellom oss, vokser frem og

styres av hennes bilder.
Aksel har et gammelt nøkkelknippe som en gang ble etterlatt på hans gård.
Likevel ser jeg i øynene hans, kjenner jeg i min egen ensomhet, at rollene våre bare
tilsynelatende blir sydd sammen til et hele.
Jeg kan ikke lenger høre stemmen hans, kroppen min kan ikke huske hans kropp.
Jeg spiller, men jeg bruker mine egne følelser.
Den eksisterer i mitt svar.
Han har prøvd å forklare dette for meg, for å få meg til å godta hans spilleregler.
Å åpne dører inn mot et menneske som skjuler sin egen seksualitet - der alt ligger under
overflaten - har en egen smak.
Noen kvelder har jeg lyst til å gå inn til henne og ligge naken mot hennes nakne hud i den
smale sengen.
Jeg kjenner hvordan noe endrer seg, hvordan det jeg vil kalle mitt eget begjær vokser
frem.
I lange perioder slutter jeg å bevege meg etter hans begjær.
Anna snakker aldri om moren sin, slik jeg aldri snakker om mine foreldre.
Min mor og mine søstre har giftet seg i denne kjolen.
Jeg ville hatt min egen kjole og vært den første som bruker den.
Nå er min mor og mine søstre tilstede i rommet.
Nå står han ute og drikker seg til mot på sin egen bryllupsnatt.
Kroppen min tenker ikke, den beveger seg mot ham, fanger opp hans rytme.
Dette var hans hevn for giftermålet som ble presset på ham.
Jeg kjenner de rytmiske sammentrekningene og vet at de presser den varme væsken hans inn i
min kropp.
Dette er min hevn.
Hans del av meg er søsterlig nærhet og tørr kulde.
Dersom jeg ikke skal ødelegges, må jeg aldri slippe taket i mine egne bilder.
I dette mørke, trange rommet er han min bror.
Aksel lukker meg ute ved hjelp av låste dører, ved hjelp av sin egen fjernhet.
Alt begynner med min far.
Etterpå gråt jeg min dårlige samvittighet mot det grove stoffet i dressjakken hans.
Rolling Stones kom inn også i mitt pikerom fordi de var de store guttene som åpnet en dør
mot alt det farlige når de slentret mot oss i høstmørket.
Dersom hun egentlig bare er ute etter sin egen nytelse, vil hun dra den dagen den blekner
litt.
Jeg vil lære meg selv å være tilstede i mitt eget liv.
Aksel er vag når det gjelder hans egen rolle.
Jeg stirrer inn i mine egne øyne og ser prinsen som aldri kom.
Min egen stemme kom tilbake til meg og sa at jeg må dra, at jeg ikke kan bli hos Aksel
lenger uten å risikere at han dreper meg.
Han la armen om skuldrene mine og gikk mot mitt hus.
Så førte han meg inn i det gamle gjesterommet i sitt hus.
Jeg har betalt prisen for å komme inn i hans liv.
Hun er varm og levende mot huden min og lytter seg inn mot mine bevegelser, min rytme.
Alt er enkelt og rett frem uten omveier, uten at Anna tøyes forbi sine egne grenser.
Jeg kjenner huden mot innsiden av fløyelen som om den stryker mot mine håndflater.
Han sov alene i himmelsengen sin etter å ha brutt forlovelsen med sin kusine Sophie
Charlotte i 1867.
Aksel må ha sine egne bøker et annet sted.
Vi dras mot hverandre og slites tilbake til vårt eget.
Jeg skjønte at Alice var blitt fortalt eventyrene av sin mor, og jeg kunne fortsettelsen
på denne historien.
Hendene mine samlet lydig sammen de få eiendelene jeg hadde tatt med meg inn i hans hus.
Anna har ønsket å reise sin veg.
Hun har alltid hatt sin egen jobb, sitt eget liv.
Hun kommer når jeg forlanger det, men samtidig hvisker hun til meg at hun også kan dra sin
veg.
Det var sammen med kvinnene at denne følelsen av å være en tilskuer til mitt eget liv kom.
Når jeg presset mitt eget begjær bort fra overflaten, kunne jeg være i øyeblikket - til
det igjen ble umulig.

Min teori er at de leter etter sin egen mor.
Klærne hennes var fremdeles i hans skap.
Du skal ikke være engstelig for min skyld, jeg vet hva jeg gjør.
Din Alice
Han sier at mitt hus skal være annerledes enn alle de hvite gårdshusene.
Din Alice
Mitt eget begjær har fylt kroppen min fullstendig.
Et stykke oppe i fjellet, over hans gård, ligger et lite rødt hus som hører til min
eiendom.
De spikret igjen dører og vinduer og dro sin veg.
Dynen og lakenet var som kold hud mot min varme.
Da løftet han meg med i sin egen bølge, uten å lukke øynene sine og reise bort.
Hun hadde ikke bodd lenge i sitt eget hus.
Jeg ble opptatt av å tilfredsstille hans ønsker og gjøre det han ville - det vil si, jeg
gjorde det jeg trodde han ville.
I øynene deres ser jeg mine egne følelser, alle stadiene jeg har vært igjennom i dette
forholdet.
Hun kunne ta kontakt med Aksels halvsøster og prøve å finne ut noe av hans historie.
Dersom jeg ble mor til hans barn, måtte han gi meg den nærheten han har nektet meg.
En natt gikk han sin veg og ble borte i flere dager.
Jeg verget meg mot Alices ord, var ikke villig til å la meg trekke inn i hennes beretning.
Dessuten hadde Alice prøvd å narre Aksel og forme hans historie etter sitt eget
forgodtbefinnende.
Aksel hadde ikke tatt sin egen båt, hadde ikke sperret meg inne da han dro.
I Aksels hus, i hans rom, hadde jeg ikke klart å skrive til Therese.
Dette rimet ikke med det faktum at Aksel oppbevarte minnene etter henne på sitt soverom.
Dersom jeg igjen kunne se blikket hans mot min nakne hud og kjenne hendene hans stryke
over min frost, da var jeg usårlig.
Henning er bekymret over mine følelser for Anna.
Dersom ikke Henning får det han vil ha nå, ligger årsaken i styrken bak mitt forsøk.
Uansett har jeg tenkt å utsette ham og hans krav på fast eiendom og mere vage ting til han
kommer hit i romjulen.
Hun fjerner mine klær og legger seg på rygg i den våte sanden.
Han hadde sine faste steder der han visste at de røde bærene lyste mot den hvite snøen.
Aksel ville ikke ønsket å se sin egen mor i meg.
Denne duften bølget mot meg hver gang jeg beveget meg og blandet seg med duften fra min
varme hud.
Jeg lukker øynene og overgir meg til hans bilder.
Jeg klarer dette nå, klarer å flakke ut og inn av hans forventninger og mine bilder, av
husets virkelighet.
Jeg lukker øynene når han tar tak i det lange håret mitt og presser munnen min ned mot
sitt eget fang.
Vet at jeg oppvarter ham for å kunne bevege meg i hans lyst, tilsynelatende uberørt og
kald som is.
Uten å slippe blikket mitt tar han vinflasken, drikker og heller de siste dråpene over min
nakne hud.
Jeg kan bli i mine egne bilder, noen ganger.
En sjelden gang kan jeg rive ham ut av hans rolle.
Dette er min reise - med Anna.
Det tok sin tid før jeg godtok dette.
Henning og jeg satt rett overfor hverandre i hver vår tunge lenestol, avventende.
Aksel gikk sin veg og lot Henning overta.
Du kommer aldri til å forstå dette, men du må tro meg på mitt ord.
Kanskje dreide det seg om hans egen rolle i det hele.
Nå handler det om makt - hans makt over meg, seksualitet som total beherskelse.
Likevel blir jeg fremdeles trukket mot ham - forbi mine ytterste grenser.
Vi presser dråpene bort og dekker hverandres hud med våt hud.
Jeg får innprentet et rollehefte uten hans replikker og hans handlinger.
Ut fra disse direktivene skal jeg reagere på hans utspill.
Henning merket ikke noe til mine tanker.

Dette er mitt hus.
Jeg var likevel ikke sterk nok til å holde fast ved mine egne bilder.
Etterpå kan jeg si at jeg ikke klarte å kvitte meg med min egen fortid.
Den gamle kongen sa til sin trofaste tjener:
«Når jeg dør, skal du vise min eldste datter hele slottet.
Jeg kan ikke lenger skylde på Aksel, på hans vilje og hans behov.
Alt som skjedde i de gamle husene er trinn i vår underlige pardans, vår mørke sang.
Det farlige fantes bare så lenge jeg fremdeles kjempet mot mine egne følelser, så lenge
jeg var redd for ham.
Alle konvoluttene bærer mitt navn.
Jeg kler av meg og lar den tunge, blanke fløyelen dekke min nakne hud.
Jeg kan ikke lenger skylde på Aksel, på hans vilje og hans behov.
Alt som skjedde i de gamle husene er trinn i vår underlige pardans, vår mørke sang.
Det farlige fantes bare så lenge jeg fremdeles kjempet mot mine egne følelser, så lenge
jeg var redd for ham.
Jeg har klart å se bak hans mørke, derfor kan vi fortsette historiene våre - eller
avslutte dem sammen.
Hvis huset ikke lenger eksisterer, trenger ikke Aksel være redd for sin egen lengsel.
Han stengte det brune huset for min skyld.
Vi smelter sammen med våre egne følelser fordi spillet opphever avstanden mellom
virkeligheten og vår egen tanke, vår egen pust og hud.
Min kjærlighet er ikke uselvisk.
Da blir jeg hennes mørke.
Byen, som i årenes løp hadde fått mange nye innbyggere, hadde beholdt sin skjønnhet, en
blyg skjønnhet.
Martin skjønte nå at hans kone var alvorlig syk.
Han kom ingen vei med det, og gikk brått sin vei uten å si takk.
Hun ble hjemsøkt av en selsom angst, en angst som ikke var hennes egen, <IP> og Martin
følte at han holdt på å bli smittet av hallusinasjonene hennes.
Skyene gled bort og vårsolen lot all sin varme flomme.
Innehaveren av konditoriet prøvde å roe dem ned, men det stod ikke i hans makt.
Foreløpig fikk det bli hans sak.
«Hadde bare jeg øvd sånn i min ungdom, ville jeg ikke ha havnet i dette bedrøvelige
orkesteret.
Men folk var fremdeles opptatt av sine egne saker- sommergjestene av fornøyelsene sine og
lokalbefolkningene av bekymringene sine.
Hans store verk, summen av alt han hadde gjort, skulle snart komme ut, og han satt og
leste korrektur.
Hans unge kone, som han skjemte bort som en pusekatt, skjønte ingenting av bøkene hans.
Han var en uforbederlig ødeland, men hans rike gamle mor betalte alltid gjelden hans når
sesongen var over.
Den berusende våren drev igjen sitt spill med alle mennesker i Badenheim.
Solen skinte fra sin høye bane, og nå fant den veien også inn i smugene.
«Jeg vil ikke være her mer,» sa kvinnen og begynte å gå sin vei.
Lotte skjønte plutselig at hele hennes liv frem til nå var dødt, og at det ikke nyttet å
vekke det opp igjen.
Helsevesenet lignet nå et reisebyrå med alle de glorete plakatene: arbeid er vårt liv...
Og når deres tid kom, gikk de bort, noen skrikende, noen tause.
«Impresarioen innfrir alle sine skriftlige løfter.
Sommeren kastet sin mørke grønne, berusende skygge inn over den brede verandaen.
Tvillingene satt rødmende ved siden av sin høye beskytter og sa ikke et ord.
«Jeg for min part ser ikke noe galt i små forretninger.
«Frels deres sjel mens det ennå er tid.»
Deres verden raste sammen rundt dem.
«I vårt kongerike er det plass til alle jøder, og til alle som ønsker å være jøder også.
Det var ikke hans skyld at han ble sittende her.
«Hva var det jeg sa?» spurte Schutz slik en far kan snakke til sin unge datter.
Folk spiste i taushet, oppslukt av sin egen stille nytelse.
«Av mitt tilfelle, det spesielle.»
«Og hva er så din mening?» spurte Schutz.

I sin tid hadde forelesningene hans vakt strid i akademiske kretser.
Hun ville være helt klar når hun døde, og hun ville aldri tilbake til sanatoriet, det var
hennes faste beslutning.
Men tiden gikk sin gang, og han kom aldri.
«Du er vår maestro, det finnes ingen annen, du er den eneste vi vil ha.»
Akademiet svarer ikke sin egen formann, det svarer ikke på rekommanderte brev, det svarer
ikke på ekspressbrev.
De klumpet seg sammen som tamme fugler og fulgte alle hans bevegelser med blikket.
«Min skjensel er altså kommet offentligheten for øre.»
«Kanskje vi skulle gå og søke visum?» sa en av musikerne, som hadde levd et omflakkende
liv i sin ungdom.
Byen hadde begynt å leve sitt liv innelukket i seg selv.
«Ditt jødiske hjem.»
«I vår alder er hodet litt forkalket, ikke sant?»
Pappenheim følte nå for første gang i sitt liv at tiden var hans egen.
«Hennes kunnskaper i slavisk kunst er virkelig særdeles grundige,» sa Pappenheim.
Gutten kan allerede felle sine egne dommer.»
Det var kilden til hans fortvilelse.
Også tvillingene kom ned fra sin avsondrede tilværelse for å smake på de nye
lekkerbiskenene.
Han snakket så rolig og stillferdig som om han målte sine ord med linjal.
«Det bor mange jøder i Polen, og til syvende og sist skal et menneske vende tilbake til
sitt opphav.»
Alle samlet seg for å se det med sine egne øyne.
«Og mitt lille sug, suget etter en sigarett, er det så lite i dine øyne?»
Mine små nykker betyr mer for meg enn firmaet.
Etter at de plyndret apoteket, var hans verden rast sammen.
Alt var på deres regning, også reisen til Polen.
Hans gamle hukommelse prøvde å finne ut om de drev ap med ham.
Man må utvide sin horisont.»
Han regnet opp alle dødelige gifter med deres latinske og tyske navn.
De var som tyver i sine egne øyne.
«Din mor er så glad for at hun skal få komme tilbake til fødebyen i Polen.»
«Din far har allerede avviklet forretningene.»
Også dine gojim er gojim.
Mitzi sa at hun aldri hadde hatt slike mareritt i hele sitt liv.
Jeg har iallfall aldri latt dem sette sine ben i konditoriet.»
Han snakket med sin egen stemme, men inne på hotellet hørtes det som om noen ropte slagord
i en høyttaler.
Regnet hadde allerede hatt sin virkning på beitemarkene.
Min far var kramkar, og mor hadde bod på torget.
Det var som om den bondske stuen levde sitt eget liv, et liv uten mennesker.
«I så fall vil våre forventninger ikke bli skuffet,» sa Schutz.
«Frels deres sjel mens det ennå er tid.»
«Musikerne, mine musikere, har plyndret hotellet,» sa doktor Pappenheim med en latter.
Gatelykten kastet sitt skjær over buskene og det visne løvet.
Sally og Grethe stod og så etter gjestene da de gikk sin vei.
«Dette er min kone,» sa han brydd.
Det var tydelig at hun nå hadde gitt seg helt over til hans galskap.
At Mandelbaum nevnte hennes manns navn, og det med slik ærbødighet, var ikke helt etter
hennes smak.
Det eneste som var igjen av hans høyreiste fremtoning, var det sølvgrå håret, som nå var
svært iøynefallende.
«Alle har sin personlighet.
Du vet godt at jeg bare tenker på ditt beste.
Hans fiendtlige holdning til alt som het jødisk kultur og jødisk kunst, var dempet nå.
Jeg har lovt min kone en ferie på Mallorca.
Jeg skylder min kone såpass.
Man må utvide sin horisont, ikke sant?»
Nå var det tre lukter på badet, kaffe, såpe og hennes egen.

Navnet utenpå denne boken lignet ikke på hennes navn, selv om det var de riktige
bokstavene i riktig rekkefølge.
Det ble nesten som en liten hund som bjeffer, som skremmer bort sin herre.
Dette var enogtredevte gang hun skulle evalueres, enogtredevte gang hun kunne bli avslørt
og få sin dom.
Lovise ble uvel av å høre sin egen stemme bli lest opp av en annen stemme.
De hvite veggene i korridoren møtte det hvite i hennes øyne.
For to dager siden hadde hun stelt sitt første lik.
Hennes første fraværsdag, nå ble det sikkert umulig å komme tilbake, men hun var gått over
streken.
Så på arket, det var fremdeles hennes skrift, når hadde hun skrevet dette?
Så var det i hennes egen truse, det gjorde ikke inntrykk.
Hvis hun skulle få stemmen hans til å fortsette, måtte hun bruke sin egen.
Det var stemmen på telefonsvareren som svarte henne, hans stemme.
Det var hennes feil, tenkte hun idet hun flyttet trehjulssykkelen til side.
Det er ditt liv.
Ja, det var hennes liv, nå fikk hun ta ansvar.
Lovise var blitt sint, oppdaget til sin forundring at hun hadde mange ord på den filen.
Alle burde nå ta sin tørn med de gamle, hvis hun gjorde sin del unna nå, kunne hun jobbe
med slanger senere.
Søndag, og den gamle læreren går som vanlig til sitt faste sted i parken.
Er ikke lenger hennes note.
Og idet vi skulle til å storme nedover veien, hjem til våre egne hus, til sikkerheten, så
stivnet blodet i våre årer:
I min generasjon av arbeidskarer kunne vi jobbe flere timer i ett strekk.
Lukker mine egne øyne.
Min egen pust.
Jeg trekker mitt eget hode instinktivt bakover.
Du tar derfor på deg sko og yttertøy, låser døra og forlater din etasje.
Dette er din oppgave på den 17. juli.
dette er ditt verk, din glede, din velfortjente jubel, et resultat av at du ikke ville gi
deg...
– Min beste venn.
– Min beste venn...
– Min beste venn!
min beste venn...
– Min beste venn!
Han forsvinner ut i tomrommet på den andre sida av rekkverket, dirigerer voldsomt mens han
forsvinner ut av mitt synsbilde.
De skal ikke behøve å se mine spor, mine avtrykk på denne jord.
De må få sjansen til å starte på sin egen måte, fra sitt eget utgangspunkt.
Det har mistet sin funksjon, sin betydning.
at hun her og nå satt og sendte akkurat denne nødvendige hjelpen tilbake til der hvor hun
var da hun var i krise, og min tanke ble denne:
På slaget to kommer min bror og hans venninne hjem til meg.
De nekter plent å godta at jeg ikke skal feire min førtiårsdag.
Min bror elsker å ordne med sånt.
Det er ti år siden sist, og da var det også min bror som tok initiativet.
Min bror skriver.
Hans venninne snakker.
Vår søster som bor i utlandet kommer, med mann.
Våre tre kusiner er også invitert, med familie.
Han prater varmt om en gjenlevende morbror, samt vår mors svigerinne og hennes slekt.
Hans teoretiske anlegg, hans oppsamlede viten, og den svulstige anvendelsen av denne.
Min bror snakker uavbrutt.
Mine bekjente?
Hans venninne nikker og sender meg et søtt blikk.
Hodet mitt, og min bror deler seg i to, i flere, i mange.
Min bror har delt seg, han var visst flere på en gang.
Min bror gråter visst.

Min bror er splitter, pine gal.
Hans rasende venninne, flere venninner på en gang;
Min bror er gal, og jeg er rede!
Han er sett, og du kjenner at det er din plikt å stoppe ham, og det kontant.
De gratulerer og roser din snarrådighet.
Du takker høflig for den generøse dusøren, og forlater parkeringsplassen meget tilfreds
med din egen handlekraft.
Etter ytterligere en time, da aksjen nær har doblet seg, ringer du igjen din megler, og
ber denne selge alle postene du eier.
Nok en runde i telefonboksen, og din megler soper opp flere millioner aksjer til det som
nå er en spottpris.
Igjen stiger kursen som en følge av dine store kjøp, og her setter du inn en ny variant:
Var det bare vår egen fantasi som spilte oss et puss?
Derfor måtte det snarest komme til en slutt med hans nærvær i nabolaget.
En stor elgokse passerer nå bare noen meter unna ham mens han sitter der gråtende i sitt
store savn.
Elgoksen snuser på mannens panne, og slikker salt svette mens overmannen er på vei ned mot
sin undergang.
Noe gir sin vekt til tregulvet der ute.
Mine egne hauger av egen aske.
Mine egne hauger.
Vi studerer tapeter mens vi venter, mens lufta blir dårligere i vårt lille påkledningsrom.
Han berørte de følsomme brystvortene hennes med fingertuppene, og de spisset seg straks
mot ham.
Et øyeblikk nølte fingrene hans før de fortsatte sine rytmiske, varme kjærtegn.
De stirret inn i hverandres øyne mens fingrene drev hverandres kropper nærmere og nærmere
kanten av stupet.
En av våre forhandlere er på jakt etter...
Med en hånd under haken nikket han i deres retning og lot som om han lyttet.
La noen andre drive forretningene videre, han for sin del ville ut av det.
Faren som først ville kjennes ved ham etter at han hadde tjent sin første million.
Hans ord var lov.
Charlotte Mercier var hans administrative assistent og hadde arbeidsplassen sin inne på
hans kontor.
Han smilte tilbake mot en av sine beste medarbeidere.
– Så spaserte vi en stund og endte opp i min leilighet.
– Det er visstnok normalt, i mine omstendigheter.
Som en søvngjenger hadde han styrt skrittene sine i hennes retning.
Trudy hadde hans fulle tillit.
– Jeg er ikke ditt ansvar, jeg passer på meg selv.
Kanskje ville han ikke bare gripe inn i hennes liv, men i barnets også.
Hans måte å leve på var ikke noe ideal for henne og slett ikke det hun ville oppdra sitt
barn til.
Hun hadde ikke hatt noe imot det, for hun elsket sin mor over alt på jord.
For første gang på mange år følte hun at hun behersket sin egen tilværelse.
Nå ønsket han inderlig at hun skulle bli en del av hans liv.
Bare det beste ville være godt nok for hans sønn, eller datter, kjønnet spilte ingen
rolle.
Hans øyne var som vanlig grønne og intense.
Sammen med pappa og hans nye kone?
Mitt forslag er mer fornuftig.
– Ditt forslag er bra for deg, men ikke for meg.
– Jeg trenger ikke veldedighet, jeg skal hjem og bo hos min far.
Forsto hun ikke at hans forslag var det beste, både for dem og barnet?
Vel, det var ikke hans vane å gi opp.
Hun snudde seg bort fra skranken og satte sine klare øyne i ham mens hun strakte ut en
hånd.
– Det jeg ønsker, Rachel, er at du skal bli min kone.
– Du får løst dine problemer, men ikke mine.
Hans barn skulle aldri få høre det samme.

– Hun ser bra ut i mine øyne, konstaterte faren.
Hun likte seg selv og sitt eget selskap bedre enn noen gang.
Hun var blitt kvinnen i hans liv.
– Oppfyller et løfte, svarte han og slengte opp bakdøren for å vise henne kartongene med
alle hennes eiendeler.
– Du skjønner ingenting, utbrøt hun irritert over hans pågåenhet.
– Jeg gir deg mitt æresord.
– Min far, og det du sa.
De stirret lenge på hverandres leende ansikter, inntil smilene døde ut og øynene ble
alvorlige.
De to kvinnenes øyne møttes, og Rachel gjorde sitt beste for å gjengjelde venninnens
strålende ansikt.
Den forræderske kroppen hennes svarte på hans nærvær på en måte hun ikke styrte lenger.
Han skulle i alle fall holde sin del av avtalen, og kanskje ville hun lære seg å stole på
ham en dag.
Jeg tar permisjon på ubestemt tid og legger alt i dine hender.
– Men Reid, du mener da ikke for alvor at du bare kan gå din vei på den måten?
Jeg skal holde alle mine løfter til deg.
Den eneste grunnen til at han ville ha henne, var åpenbart at hun bar hans barn.
– Jeg ville ha ditt ord på det, Reid, muntlig.
– Men Reid, som din eks-kone vil hun kunne kreve halvparten av alt du eier.
Veskene hennes sto ved sengen, pent ordnet etter størrelse.
Han var fortapt i sin egen verden akkurat nå.
Et hus på landet, mitt hjem.
Lynraskt kastet han det siste plagget og sto der i all sin praktfulle nakenhet.
Rachel vred kroppen sin mot hans og la et glatt lår mot hans hårete.
Jeg for min del er henrykt.
Og for hver dag som gikk, ble hans behov også hennes.
– Jeg har det supert, har aldri følt meg friskere i hele mitt liv.
Han lot sine varme safter flomme ut i henne, og hun krysset bena over ryggen hans for å
holde ham fast under ekstasens dønninger.
Da Jules tok ordet igjen, var det som et ekko av hennes egne tanker.
Dere ble enige foran mine øyne, så jeg kan være vitne på det.
Selvsagt ville Reid sørge for sine interesser.
Den søte, medgjørlige, kjærlige Rachel var borte, og en kjølig, reservert og fjern liten
engleaktig istapp hadde tatt hennes sted.
– Jeg gjorde min plikt.
– Din plikt?
Den merkelige, ensomme barndommen hans hadde satt sine spor, og han ville ikke dele dem
med henne.
Han ristet på hodet over sin egen barnslighet.
Kontraktstiden var snart omme, og hun ville forsvinne ut av hans liv.
Han fortsatte i det ensomme sporet han hadde vandret hele sitt liv og som han hadde håpet
å bryte ut av sammen med henne.
Hans egen kropp var tent, og buksene strammet.
Reid trakk trusen ned og av henne, og Rachel kjente frisk luft mot sin kvinnelighet.
– Fint, sa Reid og la fingertuppen mot hennes mest intime punkt.
Nå kom hun faretruende nær hans enemerker, nærmere enn han kunne tillate.
– Ikke bland mine følelser for barnet sammen med noe annet.
Gå ned og si det til henne, din tulling, og ta henne med til sengs etterpå.
Reid slo på datamaskinen og slo opp på sine egne finanssider.
Jo, han ville bli såret hvis hun gikk sin vei.
– Din kone!
Klosteret vårt i Canada brant ned, og vår lille orden kunne ikke skaffe penger til nybygg.
– Det er aldri lett å møte sin egen fortid.
Husker du da du reiste hjem til din egen far?
– Dette er min kone, Rachel, forklarte Reid.
Min mors navn var Joan Reid og min far var Xavier Montserrat.
Det siste hun ønsket var å bli minnet om sin skandaløse fortid.
Du er jo hennes sønn!

Hun var bare litt over femten da jeg ble født, mens min far var langt eldre.
– Men hva med din far, gjorde ikke han noe for deg?
Den gangen fantes det ingen gen-tester som kunne bevise noe, så jeg måtte gå min vei med
halen mellom bena.
– Så din mor ville ikke ha noe med deg å gjøre, og din far avviste farskapet.
Det kjentes riktig at hun bar hans barn.
Han kysset henne dypt og smakte på henne som om han hadde sultet hele sitt liv.
Når du leser om indianer jenta Maria i Sør-Amerika, møter du bilder og begreper som har
sin spesielle betydning i Marias folk.
Enhver drøm har sin spesielle betydning.
Herre Gud i himmelen, ikke glem ditt barn!
For han har sikkert pløyd markene sine, han også, og hans oksespann er store og skinnende
svarte og blir aldri trette.
Kusinen er hennes beste venninne.
– Barmhjertige jomfru, ha takk for din beskyttelse!
Selv om hennes folk ikke bruker mange ord, går de ikke omveier med det de mener.
Siden dine foreldre har betalt for den første måneden, skulle alt være i orden nå.
Dette gårdsbruket skiller seg ut fra omgivelsene, med sine mange bygninger og til og med
blomsterbed.
Den grove neven hans holder løst og forsiktig rundt hennes myke hud.
– Vær stille da, din skravlebukk, jeg kan vel bruke øynene selv.
Med Guds hjelp vil vi gjøre vårt beste.
Som dere skjønner, er jeg bestyrer her sammen med min kone, og jeg heter Santiago.
– Ja, hvem vil være på mitt lag, vi skal vinne, roper en jente tilbake.
Maria forundres over sin egen selvfølgelige stemme.
Francisco, er du på vårt lag?
Jeg skal bli god i dette, uten hans hjelp.
Hennes vante sinnsro er borte, og pusten skyver brystet opp og ned.
Kanskje var det akkurat da Josefa kom ut i natten, at ulvehundene forsvant, og søya ble
liggende skadebitt i sitt skjulested.
Tenk om mannen til Anna ikke er av deres folk engang;
Hun går og går hjemover, går i sitt eget land, der hun kjenner hvert steingjerde og hver
kaktus.
Hennes mann vil sikkert binde henne til sin slekt, slik at hun må gå andre stier og grave
i et annet jordsmonn.
Men hun kan vel ikke glemme sine egne fjell og sine foreldres jord?
Men det er jo deres eget.
– Nå må det komme regn snart, ellers må vi vanne neste gang det er vår tur til å bruke
vanningskanalen.
Fjellene er hennes venner.
– Gjør deg ikke noe umak for min skyld, svarer hun kontant og er allerede langt nede i
bakken.
Manuels bror kan bare stå der med sine spitord!
Trærne oppfanger ganske visst hennes tause hilsen.
– Søster Rosario skulle fått noe å snakke om, hvis hun visste vårt neste ærend.
Hun henvender seg til sin svoger, som ser undersøkende og mistenksomt tilbake.
– Hvordan går det med min niese på skolen?
Hun ringte fra Quito og bad sin kusine overbringe en hilsen til dere.
Maria merker godt at moren presser sitt eget sinne inne bak spente kjevemuskler.
Vi har røtter i én jord, selv om våre åkrer er ulike.
Rundt veggene følger de andre hans eksempel og mumler stille inn i ullhatten eller sjalet.
– Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.
De har ingen bibeloversettelse på sitt eget språk.
Bror Remigio slår rett over i deres egen bondemål, urbefolkningens egne ord som alle de
voksne ennå bruker.
I sin miskunn hadde Herren bevart ham fra å bli arbeidsufør i ett eneste sekund.
Hennes egen guddatter Maria på bare tolv år var den neste.
Alle var av hennes eget folk.

Alt var på deres eget språk.
Forandring var det først blitt etter drapet på eldstebroren hennes, da kona hans slo sin
egen mann til døde.
Det er nok noe mer enn dette hennes hvite voksne venninne vil vite.
Maria ser opp i hennes smale smilende ansikt.
Hun tar imot gleden som en god hånd over sine egne runde trekk:
Hun har gitt sitt svar.
Jenter i din alder får seg fort en kjæreste.
Du kjenner ditt folk bedre enn jeg, og der kommer giftemålet i stand på et par uker.
– Men Maria, kan du ikke gi meg din fortrolighet?
Den er varm og butt i hennes smale fingre.
Kanskje er hun ikke klar over sitt eget lille skuldertrekk, idet hun setter nøkkelen i
billåsen.
– Å, hold munn, din tøyte, og gjør deg ikke så svær!
At min familie ikke kan gå sammen med din.
At din far aldri vil tillate noe mellom oss.
Et sted der ute står hennes egen far.
Ingen har kunnet legge hans liv øde.
Når han lever i sitt eget, kjenner han sin verdi.
Hun kjenner også sin verdi.
Brenner hennes egen arne like sterkt?
Hun stopper opp og griper sin vante sikkerhet gjennom fortellingen:
Dette er hennes vei, og hun skal ikke bli igjen i en eller annen sving.
Men selvsagt har han sine favoritter i klassen.
Sannheten om regnbuen er overlevert gjennom mange slektledd i hennes folk.
Nedarvet lærdom fra hennes egen landsby ble lagt igjen utenfor veggene den dagen.
Maria gjentar sta sin påstand og viker ikke for den gjallende myndighetsrøsten.
Hun bryr seg ikke om hennes mutte fjes.
hun ga brudeparet tomt på sin egen jord.
Og da må Narcisa og Gabriel flytte fra foreldrene hans inn i sitt eget hus, så klart!
– Jeg kjenner ingen i min familie som kan fortelle.
Hun sitter der som en beskyttelse for sin guddatter og som en blid motvekt til alle
uberegnelige innfall.
Der nede har solen gjemt sin glans.
Hun kjenner til hans ry som forteller.
Vårt folk var lykkelig og levde i fred.
De hvite røverne klarte ikke å drepe den, for den flyktet fra deres mord- og rovlyst.
Og da varsler han overveldende hell og medgang i våre liv.
Det skylder du din gamle gudmor å fortelle!
Å nei, en slik jordløs slekt vil ikke hennes egne foreldre tenke på å knytte seg til.
Hans egne barn døde som små, så han hadde ingen direkte arvinger.
For den lærer oss å ta våre skritt på egen hånd.
– Men du vet, legger han til med sitt gamle skøyerglimt:
Farens stemme er langsom, hvert ord har sin egen vekt.
Det ligger bak ryggen vår og er skjult for våre blikk.
Vi kan dyrke jorden og bruke vår kropp og vårt hode for at morgendagen skal bli bra.
Mange på din alder har mann og barn allerede.
De hadde med friergave for sin sønn Manuel.
Han har to eldre brødre som også arbeider i byen, er gift og har bygget sine egne hus.
ha, hvem snakker om viktighet, når jordskjelv ryster og rokker hennes eget hus?
– Du får la dine foreldre snakke ut, jente!
Dette er ikke noe som skal stoppe dine studier, må du skjønne.
Og den gangen ved elveleiet, da hun selv hadde skravlet ubekymret i vei om sine egne
planer;
Hvilken bønn skal hun be til den Allmektige og til hans Sønn?
Da tar hun bort hendene og viser sine grimete, våte trekk.
Hun borer øynene inn i hans forskrekkede spørrende ansikt:
Denne gangen gjelder det hele hennes fremtid.
Stumme over sin egen dristighet har ingen av dem noe å føye til.
Han som nå er hennes kjæreste, tar avgjørelsen der under bratthenget med regnet sprutende

ned overalt rundt dem.
Hun som ikke engang kjenner hans foreldre og søsken og aldri har vært hjemme i huset
deres?
Han vil aldri finne på å tilby sine tjenester til en indianerjente.
Den grovbygde damen med avisbunken og den lille mannen med tyggegummieskene fallbyr sine
varer, men de får ingen avsetning hos Maria.
– Jeg kjenner ikke dine foreldre heller.
– Ja, da er det kanskje vanskeligere med mine foreldre;
Maria kaster et fort blikk bort på ham som skal bli hennes forlovede.
– Vi kan vel ikke bo hos dine foreldre?
De to skal på en måte begynne å stelle sin egen mark.
– Dette er min forlovede, presenterer Francisco kort.
Ja, i sted overfor konen som eide huset, hadde han sagt hun var hans søster.
De kan ikke se hverandres ansikter.
De er hennes første tanke.
Det er ikke første gang datteren deres går sine egne veier.
Hun kan da ikke stenge sin egen datter ute.
for enhver klok mann hører på råd fra sin kone.
Det betyr at han forteller dem at deres sønn ikke er god nok for hans datter.
I hennes folk har hun aldri hørt om slik hardhet.
Vi må be en person de har aktelse for, om å tale vår sak.
For hun kan være både streng og skarp, når hun synes det er på sin plass.
Lavmælt, men likevel uten å snuble over ett eneste ord, forteller han kort om sin
hjembygd, om familien og om skolegangen sin.
Om han ikke har noe å skryte av, vil han heller ikke skjule sin rot.
– Familien Cabrera, ja, jeg tror jeg kjenner dine foreldre.
– Og kom ikke til din tante og si at du avbryter skolegangen din, legger hun advarende
til.
– Og du skal få en kamp å kjempe med din far!
Dere får stelle middag til din onkel og dine søskenbarn kommer hjem.
Maria prøver å holde sin egen engstelse langt unna.
Ja, så har ikke min niese forgiftet dere, mens jeg har vært borte!
Onkelen skysser sine egne barn ut, selv om de gjerne vil bli.
– Din onkel Pablo har rett i det at dere unge vet altfor lite.
– Jeg tror dere skal vente med å avlegge besøk hos dine foreldre!
Din far var ikke lysten på å ta imot den unge mannen, nei.
Uansett hvordan du har oppført deg, må du heretter tenke på å forsone deg med dine
foreldre.
– Din mor vil gjerne snakke med deg.
Francisco prøver å lette den pinlige stemningen ved å presentere sin venninne med navn og
hjemsted og overbringe hilsner fra internatbestyrerne.
– Din mor ville ikke ta meg i hånden.
En trenger visst både vinger og fire føtter i ditt følge.
Deres ord skal være med og bestemme fremtiden.
Himmelfjellene, langt der inne lever de med sine hemmeligheter.
For å skåne meg for min egen forvirring når jeg kom hjem.
Når alt kom til alt, var min bestilling det eneste som angikk henne.
det var umulig å vite om det var min egen aktivitet jeg reagerte på, eller musenes.
Som nygifte hadde min kone og jeg bodd i en falleferdig leiegård på en annen kant av byen.
Mot min vilje merket jeg nå at jaktinstinktet våknet i meg.
Her sitter jeg som et annet naut, fordi jeg ikke orker å konfronteres med min egen
beslutning.
Sint på meg selv og min egen unnfallenhet.
Men han har sine sider, som man sier.
For en halv time siden ville jeg ha betraktet en slik reaksjon på min egen dødsdom som
fullstendig absurd, men nå var det pølse for alle pengene.
Min kone og mine barn var meg helt uvesentlige.
Det kan han ta mitt ord for.
Jeg har aldri spist en bedre pølse i mitt liv.
Han ville sette seg på stolen min og etterape min stemme.

Det er såvidt jeg husker min egen barndom.
Jeg mente bare å forstå Karl Johans vesen, dens funksjon så å si.
Et år tidligere hadde jeg helt tilfeldig kommet til å observere min egen datter her.
Eller enda verre, en nær venn, eller en kollega av min kone.
Min egen sønn...
Denne plutselige angsten for min egen familie, for alle kjente, forvirret meg.
Dens oppgave var faktisk å dø.
Halvt likegyldig til verden utenfor mitt eget hode.
Det er min høyst private bortgang jeg går rundt og bærer på.
Akkurat her hadde jeg hatt en underlig opplevelse i min ungdom.
Da jeg sto og vasket hendene, følte jeg meg fremmed overfor mitt eget speilbilde.
Det var som om mitt eget jeg var tatt opp i noe annet, noe større.
Mye har forandret seg siden min barndom, men noe er bestandig:
Min egen tyngde presset meg ned på selve grunnvannet, jeg ble kliss bløt.
Jeg tenkte på hånden til gutten, og la min egen på girspaken.
Jeg tror nesten ikke mine egne øyne, men det er Pepper.
Mitt navn er Lennart Hagstrøm.
Lyden av min far som plystret ute på badet.
Her finner jeg til min forbauselse ut at jeg er i besittelse av en egen vilje.
Jeg gikk og tenkte på disse kastanjene fra min barndom.
Jeg husket disse enorme fiskene fra min barndom;
Jeg hadde stått der nede på bunnen og røykt min undervanns-sigarett, men synet av brugden
hadde ikke gjort noe inntrykk på meg.
Den hadde hvilt i sin egen tyngde hver eneste dag av mitt liv.
Hytta lå der min far hadde satt den opp, i bratthenget under fjellhammeren.
det var deres område, de lot ham gå i fred.
Han satt i sin egen verden, med rattet mellom hendene.
På et visst stadium betrakter jeg hånden min, og forstår min egen status som fange.
Dens vesen var helt uten nykker.
Mitt eget ansikt bølget imot meg fra det levende speilet, og under flaten sto småørreten
og dirret i strømmen.
En stund satt han i sin egen verden, men så sa han:
Legen hadde vært på hennes side, hun hadde fysikk som en arbeidshest, ellers ville hun ha
vært død for lenge siden.
hver og en med sin egen mor, her er anlagt en badedam som er i bruk sommerstid.
De ler av hverandres angst.
– Jeg vet det er min feil, men han gjør meg urolig.
– Det er ikke din feil.
Snøen var blitt hard nå, han fant godt feste i sine egne fotspor.
Edward fant frem sin egen tobakk.
Ikke i mitt hus.
La dem låne båten, la dem dra sin egen fisk fra fjorden.
Jeg for min del lurer bare på en eneste ting:
Etterpå slapp han tangentene og ble sittende og se inn i sitt eget speilbilde i polituren.
Det skremte ham, fordi det var nettopp det han lengtet etter hver gang hans egen barndom
plaget ham.
– Min mann er annerledes.
Har du begynt å drive kur-hotell på dine gamledager?
Det er ikke min sak.
Etter en ny runde ble Jarl Kullmanns bagasje stablet inn i hans egen bil.
Han drar oss inn i sin verden.
Av og til stoppet Willy og falt inn i sitt eget, Jon snudde og dro ham med seg.
Også morforeldrene trakk barnet inn i sine egne tanker.
Barnet fulgte sine egne lyster når det vandret gjennom hagen eller i skogen på
sommerstedet.
Hun hadde ennå ikke fått sin første menstruasjon.
Jeg erkjenner mine svakheter.
Hvem var du i ditt forrige liv?
Det var hans tur til å gi.
Han satt før blindemann og tok alt, med sine tretten kløver.

Dette er hans siste tur før han skal gå av med pensjon.
Det var slik de var blitt kjærester i sin tid.
Da forteller han henne om sin nyvunne kjærlighet.
Det andre er borte, da er det hans plass.
Hun bare dro sin vei.
Langsomt la hun skjeen på sin egen skål.
Han foretrakk hennes selskap fremfor noens.
Han foretrakk hennes selskap fremfor sønnens og svigerdatterens, fremfor barnebarnas.
Det hadde vært en hilsen, fra hennes avdøde mann.
Så hadde hun holdt deres egen sønn foran ham, bedt ham stryke over det bløte håret, se inn
i de blå øynene.
Du har det fra min søster, hadde faren sagt.
Hun hadde hatt tilfeldige jobber om høsten og vinteren, på kafeer, om våren hadde hun
dratt sin vei.
Unge menn hadde fortalt om sine første traumatiske eller vidunderlige erotiske erfaringer.
Selv de nærmeste vennene hadde forandret seg, som var hun trådt inn i en annen verden enn
deres egen.
Tror du det er sant at mennesker som står hverandre virkelig nær, kan lese hverandres
tanker? spurte han.
For alle har sine særegenheter, ikke sant?
Når to mennesker flytter sammen, overskrider de hverandres grenser for intimitet.
Se min kropp, sier de.
Du vet det meste om hans tidligere erobringer.
Du hadde betrodd ham dine erogene særsoner, og han hadde betrodd deg sine.
Eller vil han lagre ordene hennes i sitt eget arkiv?
Da hun var tilbake på hotellet, hadde et bryllupsfølge vandret gjennom lobbyen, en
saudiaraber og hans unge egyptiske brud.
I sin ungdom hadde hun vært direkte vakker, med store, brune øyne og rosa munn.
Bare en sjelden gang hadde hun bøyd seg ned, til deres nivå, og sagt selsomme ting.
Han hadde aldri stått sin kusine nær.
Først hadde det vært arveoppgjør, det hadde tatt sin tid å fordele gjenstander og tømme de
fire rommene.
På sine egne fikk hun ingenting.
Han kastet den lille flakongen i veggen og gikk sin vei.
Han skjuler sine spor.
Hun griper sin egen kopp.
Jeg kan fortelle deg om mine ekteskap, sier han, om du vil bli med og gå en tur.
Han hadde reist sin vei, lenge før tiden, i protest.
De står på hans egen plass.
Men det er vårt ansvar å holde kjøkkenet i orden.
Hun hadde fortalt om sine femti år på den andre siden av havet.
Hun var da et voksent menneske som selv kunne sette sine grenser.
Jeg gjør det for deres skyld, sa moren alltid etterpå, mens de satt på toget igjen, for at
dere ikke skal glemme at dere fins.
Han hadde vært hennes lille mann, hun hadde kalt ham det.
Jeg trenger henne, sa han unnskyldende, selv om ingen kan måles med din mor.
Utgangspunktet for bekjentskapet deres var at de begge i sin tid hadde meldt seg som
statister i fjernsynet.
Konvolutten hadde bare vært forsynt med hennes navn.
Det var hennes duker.
Det var under det hun hadde tatt sin første sigarett.
Var det mulig ikke å være glad i sitt eget barn?
Datteren skal vise henne rundt, datteren som har fått hennes egne øyne, men som vandrer
rundt med en tilfeldig bred munn i det smale ansiktet.
Man må gripe sitt eget liv, sa onkelen hennes, i halen eller hodet.
Dette var hans fødselsdag.
Man må gripe sitt eget liv, hadde han svart.
Man må gripe sitt eget liv.
Selv hadde hun, den eldre, holdt fast ved sin egen teori;
Nei, din bror har gjort det eneste rette, hoppet av racet.

Min egen far leser aldri annet enn børsnoteringer.
Faren hadde sendt ham til Østfronten mot hans vilje.
Drømte hun om å se igjen din bror?
Hun så på det lukkete ansiktet, det minnet om brorens, hennes bror.
Hans eget skrik hadde gjort det tydelig.
Han hørte lyden av sedler som ble brettet sammen og puttet... i hennes egen lommebok?
Og mens hans gikk regelmessig, kjente hun sin egen dunkende puls i ørene.
Mens en enslig mor mister sitt eneste barn.
Han hadde aldri i sitt liv skrevet noe avisinnlegg, men nå gjorde han det.
Hun utsatte ferien, på hans oppfordring.
Fortsatt kunne hun bære barn, selv om kroppen hennes snart ville miste sin rytme.
Gjennom en eng av regn ser hun høsttrærne brenne, men hele tiden glir hun vekk, inn bak
steinen til sitt eget.
– Universet er avhengig av at mennesket holder det sammen med sin tanke, sa venninnen.
Nå sang hun allsang med elevene og salmer i kirken til jul, der lyttet alle bare til sin
egen stemme under kirkehvelvet.
Ingen lo lenger i sine glinsende lakksko.
Hun stirret ned i vannet på en dame som kom seilende i sin vanntette poplinskappe.
«Gleden finnes i min egen kropp».
De kunne ikke ha hennes fantasi.
Hun kunne ikke ta ansvaret for hans lykke når det eneste som opptok henne virkelig, var
svetten som rant nedover ryggen.
Han gikk sin vei.
Prinsessen var redd for å oppdage sitt begjær, librettisten var redd for kvinner.
Slavepiken ofret sitt liv av kjærlighet, publikum stønnet.
Den kalde prinsessen ble vekket av slavinnens kjærlighetsoffer og fikk sin tenor i
lærstøvler med frynser.
Så skapes ruter for dagslyset og for stjernene, horisonten kommer til syne, mennesket
finner sine veier.
Skulle hun kort fortelle sin livshistorie eller gi et innblikk i sin dødsangst?
– Vi kan ikke elske i min seng, tenkte hun.
Mannen hadde sine mistanker og gikk gjennom skuffer og skap en dag hun ikke var hjemme.
Flere av hennes bekjente hadde fått diagnosen utbrent - de var gamle, ferdige.
– I natt fortalte jeg noen historien om mitt liv slik jeg bruker å fortelle den, husket
hun plutselig.
I gamle dager ville hun ha blitt trukket under av hans dystre mine.
Men hans sure miner satt i kroppen og stengte for alt, godviljen strakk ikke til.
Det skjønte hun jo, han hadde behov for orden og hadde sine angster å holde på plass.
Det var under hennes verdighet å kikke under bordet.
Ingen åpnet, hun var nødt til å bruke sitt eget sukker.
– Denne gangen vil jeg ha deg med, min svarte due, sa den lystne bukken.
Da naboen en periode ble uforklarlig borte, hun fikk bare drømt ham frem som en blek
skygge, bedro hun ham med mannen sin som undret seg over hennes intensitet.
Men de snakket uten hennes hjelp.
– Nei, jeg skal bruke av mitt innerste mørke for å skape stjerner, tenkte hun på vei
hjem.
– Med katteskriket vil jeg røre ved deg, rykke i din taushet, ville hun si til mannen.
Musikken var oppjaget, så vakkert ville den forlatte sangerinnen formidle sin sorg.
Skulle hun kanskje oppfange hans minste ønske, sørge og le med ham, alltid et skritt foran
for å forutse hans neste skritt, glatte ut og ta ansvar for hans lykke?
Si den lyden som kommer naturlig når det er din tur.
Kan du fatte at det er en del av vår verden?
– Hvorfor kan vi ikke nyte noe så enkelt og godt som varmen fra hverandres kropper? sa
hun.
Men hvordan kunne hun skape den andre, den hun trengte, om han ikke ville gi henne sin
svarte stemme?
– Det er ikke mine kjøkkenskuffer.
– Det er ditt problem.
– Mine røde kameliaer visner.
Etter festen ble hun sjokkert over mannens mistenksomhet, selv om hun skjønte at den glade

festen var utenfor hans rekkevidde.
– Jeg vil at du skal elske meg, og alt du gjør er å fortelle meg hvorfor jeg ikke er verd
bryet, tenkte hun, men hvordan kunne hun tenke det når hans nakne ømhet var grunnen til at
hun overlevde?
Speilene med sølvrammer hadde mistet sin bakside og var gjennomsiktige av elde, de speilte
publikum som florlette spøkelser.
Journalisten er overrasket, han mener det er grådighet som dominerer vår klode.
Den unge damen drakk vann og pustet dypt før hun sang sine folkesanger.
Mens hans indre kamera fortsatte å sveipe utrettelig over verden, lukket hun seg ute.
– Jeg tenkte på din egen seksualitet.
Musklene til den unge dirigenten spiller under hans kjole og hvitt.
Den myndige tonen vekker prikkende engstelse med sine sigøynerklanger.
Hun går gjennom situasjoner i hodet, repeterer sin egen mimikk.
I hennes stue.
Han tenker på sine egne skøyter med langt, blankt blad.
Hun hører den skarpe lyden av sine egne skritt i snøen.
Det er naboen i etasjen under, han sier at soldatene er oppe i deres etasje nå, i
leiligheten over gangen.
– Ellers er jeg veldig glad i å lese, det er min måte å reise på, sier Vibeke.
Hun snur hodet og ser ut av vinduet på hans side.
Han tenner den for henne og så sin egen.
Det er vel hans tur til å kjøre.
Hun ser på ham, hun tenker at hun liker at han har øynene igjen, at han er i sin egen
verden.
Hun holder den igjen, vil ikke tvinge seg inn i hans sirkel.
Hun ser ut av vinduet på hans side.
Det er hans skyld.
Jeg orker ikke å speile meg i deres tynne vellykkethet, og har begynt å ringe dem i
stedet.
Vi speilet vår egen nakenhet i den brede flaten og hverandres blikk.
Hun glatter over håret og møter sitt eget blikk, før hun åpner døra til en ny dag.
Selv var hun radmager, hennes mor var radmager, hun kom fra en slekt av magre.
All denne viten gjorde hun daglig nytte av på kjøkkenet i min barndom.
Slik viste hun for all verden at hun satte andres behov foran sine egne, noe mødre skulle
gjøre.
«Vår Gud Han er så fast en borg, Han er vårt skjold og verge...»
Jeg hadde fått en flaske whisky av min far, som ikke visste hva jeg likte å drikke.
«Du får hilse din mor så mye neste gang du snakker med henne, og kondolere fra hele
familien Andersen.»
Maten glir ned i spiserøret, der den starter sin lange vandring mot endetarmen og
rumpehullet i den andre enden.
Fettet disser i sin egen rytme, det lytter ikke til discotakten eller instruktøren.
I hennes øyne er jeg ennå et helt vesen, hun ser meg fremdeles som storesøster, som Karin.
De korte timene med sol er min fristund.
Jeg merker at pusten hans blir raskere, i takt med min egen.
Jeg visste at han var i ferd med å gjøre det slutt, og dette var mitt forsøk på å redde
stumpene.
Jeg blandet mitt spytt med hans, lot tennene mine jobbe der tennene hans hadde vært.
Jeg hadde ikke hennes styrke.
Opplevelsen blir dobbel, det er fingre som søker hud, men det er mine fingre og min hud.
Jeg er ti, og min forakt kjenner ingen grenser.
Nå står jeg foran speilet og ser dem i min egen kropp, bare 50 år yngre.
Din mor var bare året da dette hendte, så hun husker vel ingenting?»
Nå hviler hun nok hos sin Herre i Paradis.»
Det ville gledet din mormor,» sier han, og rekker frem hånden igjen.
Hele livet slet hun og gjorde sin plikt.
De siste årene av sitt liv levde hun alene.
Jeg har alltid visst at mamma het Reinertsen før hun giftet seg, og at det var navnet til
han som var min egentlige morfar.
Jeg følger den oppgåtte stien mellom trærne, og oppdager at jeg havner i min egen hage, på

baksiden.
Med hamrende hjerte kikker jeg inn i min egen stue.
Men jeg hører bare min egen pust, mine egne ujevne hjerteslag, og romlingen fra magen.
Det er hennes utspill.
Hun tar mitt parti mot de andre, men vil ikke frita meg for skyldfølelsen.
«Det var ikke min skyld,» sier mor stille.
Kniven har sin egen tyngde.
Dette fettet har vært min usynlige fiende.
Nå kommer den skarpe kniven til sin rett.
Det ser ikke pent ut, med flenger og hull etter mitt forsøk på å stenge uønskede blikk
ute.
Jeg ser at huden hans er litt slapp og tørr, den mangler spensten som min egen unge hud
har.
de går med hver sin svarte paraply.
Barna lærte å kjenne denne hytten som sin egen;
i dette hjemmet her med denne store hagen og denne stranden, dette hjemmet her ved kysten
som ikke er hans hjem og som kanskje aldri blir det.
Klokken på veggen slår sju slag, moren ser på sitt eget armbåndsur mens klokken slår;
Og vinden på sitt kraftigste, den kan holde hele huset våkent en hel natt til ende.
Søsteren løfter hånden og lar en finger følge omrisset av sitt eget ansikt;
– Min gode mann, men jeg har jo nettopp truffet Dem, svarte hun kjølig.
– Jeg var skrekkelig uhøflig mot din Mr. Stewart, men han tok det som en gentleman.
Mens hun stirret halvt åndsfraværende på et maleri hun holdt på med, dro hun fingrene
gjennom sitt eget hår som var ravnsvart, kortklipt og naturlig krøllete.
Jeg er ikke flink nok til å gjøre kunsten til mitt levebrød.
Stor var hans overraskelse da han plutselig fikk øye på et portrett av seg selv.
Roser og snakk i sin alminnelighet om Jasmine Hall var temaet gjennom det lette måltidet.
Han viste at han også kunne føre en interessant samtale uten å telle skritt eller snuble i
sine egne eller dansepartnerens føtter.
– Gleden var på min side, svarte Banner fort.
Vel, i alle fall for en kveld, føyde han ni i sitt stille sinn.
I flere år har jeg satt meg opp mot å selge denne eiendommen, for her har jeg mine røtter.
Til sin store overraskelse leste hun at han ikke hadde vært en Clairmont, men kjæresten
til en av døtrene i huset.
– Er det til min fordel? spurte han håpefullt.
Men det er ikke ditt problem, Rory, avsluttet hun bestemt.
I alle fall var det en sjanse for det, og det var hans eneste.
Men stedet hun elsket av hele sitt hjerte ville på en måte bli borte.
– Vi bare rusler litt omkring i rosehagen, din vesle heks.
– Det er ikke tvil i mitt sinn om at du har stor sans for romantikk, milady.
Det gjorde vondt helt fra hodet ned til tærne, og hun var ikke klar over noe annet enn sin
lyst.
Hennes Tara.
Å, hennes Tara, som han så gjerne ville ha.
– Fortell meg hva du ønsker, min kjære.
Dette har vært den mest vidunderlige dagen i hele mitt liv, Banner, men også den
forferdeligste.
– Av det David sier, har du holdt dine talenter skjult.
Etter som de ble bedre kjent, falt murene de omgav seg med og de avslørte sine mer sårbare
sider.
Scarlett hadde reddet sin Tara, tenkte Banner bebreidende.
I brystet hamret hjertet, og stemmene deres var knapt nok menneskelige idet de erklærte
hverandre sin kjærlighet.
– Selvfølgelig stoler jeg på deg, din idiot, mumlet hun mot leppene hans.
Dersom du var sikker i din sak før vi kom tilbake hit...
– Din vesle heks!
Og dersom jeg hadde slike talenter, tror jeg ikke at jeg kunne male min Banner.
– Din vesle heks.
– Kommer du til å innrømme din ugjerning?
– Men din kone var ikke en Clairmont?

– Min Elizabeth fant på alt mulig rart når hun var sint.
Nå vil du beholde ditt Tara, milady.
– Scarlett og hennes Tara.
Aldri vil du kunne påstå at din kone ikke forstår deg, for det vil hun nemlig alltid
gjøre.
– Jaså, er du fanget i ditt eget snøre?
– Milady, jeg skal gjøre mitt aller beste for ikke å erte deg igjen.
Rory ristet på hodet, og til sin store forbauselse oppdaget han at flere lo og stirret
underlig på ham.
Banner hadde fått sin hevn.
Av en eller annen merkelig grunn klarte han ikke å være sint på henne, og i sitt stille
sinn sa han at han aldri måtte erte henne igjen.
Ifølge legenden ser Clairmont-døtrene beskytteren eller vokteren sin bare en gang, og det
er når han overlater oppgaven sin til ektemennene deres.
– Nå tror jeg ekteskapet vårt har fått sin velsignelse av alle og enhver, sa han og
smilte.
Det var tydelig at dr. Raynor likte sin rolle som annonsør.
Jeg var blitt herre over min egen skjebne.
Det var et tilnærmet speilbilde av mitt eget ansikt jeg så.
Våre foreldre hadde vært fornøyd med oss.
Nå var det min tur til å stå, og Edvard og Vilhelm fløy og gjemte seg.
Våre foreldre kom også ut og ble med på letingen.
Vår historie ville ha vært helt annerledes.
«Spis frokost med Deres oldefar, drikk kaffe med Deres tippoldefar og dra i viking med
Deres tipp-tipp-tusenganger tipp.»
Hvis en tidreise var mulig, ville våre historiebøker måtte revideres hver fjortende dag.
Han var min fullkomne dobbeltgjenger.
Du tilber din kone, selv etter at hun har gitt deg tre barn.
Din tidligere kone fortsetter å leve sammen med din «venn».
Du er ennå glad i din kone.
Du ønsker hevn over ham som er skyld i hennes død.
En bagatell - og den tidreisende vil ikke kjenne igjen sin egen tid når han vender
tilbake.
Jeg satt under mitt epletre og funderte på menneskene som skulle komme.
Oppe på mitt eget hvite, rene kjøkken laget jeg salat og stekte fisk.
Ville at de skulle smake min hjemmelagde kirsebærlikør.
Jeg sto i mitt vindu og så på det.
Stille og liten sto hun der med sitt lyse hår og sin smale midje.
Jeg kastet et blikk over i min egen hage, så trærne og buskene stå der, klare til sprang.
Midt ute på Clifton Suspension Bridge måtte Morten stige ut, og i sin desperasjon hadde
han brukt pengekofferten til å velte politimannen over ende.
Hvordan kunne hun vite at han ville stå på hennes side?
I sitt stille sinn måtte Morten innrømme at teorien hennes ikke var så dum.
Men det var ikke hans stil.
Hvordan vil du ellers forklare sjefen din at jeg, en tilfeldig gjest, skal være med deg
for å hilse på din syke mor?
Han kunne formelig høre hvordan hjertet hennes dunket i takt med hans eget - av pur
redsel.
Han tvilte ikke på at hennes tanker var identiske med hans.
Like etterpå ble påstanden bekreftet, og Robin Myers avla full tilståelse om sin sentrale
rolle i kokainligaen.
Og følgende samtale utspilte seg i min døråpning i åtte-tida den tredje kvelden, mandag i
påskeuka:
Som De kan se selv, mine fem vinduer...
– Jeg startet dagen der borte, i min morgenhylle om De vil.
Der gjorde jeg mitt arbeid.
Han tenker på sin egen alminnelighet, sin uhåndterlige trausthet.
Og han ser fra henne til senga, men blir skamfull og ser vekk, vil ikke se hverken på sin
kone eller senga...
Min mann ble drept på fjellet for noen dager siden.

Min mann er ikke bare død, han skal være myrdet, forteller de meg, alle sammen.
Var det min sak?
Den svarteste september i mitt liv.
Fru Brun og hennes hodeputer...
På sett og vis var det min skyld at han er død:
– Det var min mann som skrek, hadde fru Jensen hulket.
Per flyttet inn i min leilighet som var større, og solgte sin egen.
Men direktør Per Wegle hadde kjøpt sin øks nede i bygda, i Samvirkelaget.
Deres avdøde mann ble myrdet med Wegles øks, fru Wegle.
– Deres nåværende mann slår ned Jensen og lar ham gå samme veien som Deres forhenværende
mann, fru Wegle.
Penger som De arvet etter Deres første, avdøde mann.
– Og nå kommer du på besøk til din gamle lærer, sa han vennlig.
Jeg er nemlig av den originale oppfatning at mennesket kan utvikle sitt intellekt også på
fredagskvelden.
Jørn Lien humret og betraktet sin uventete gjest.
Du vil at jeg skal gi din sønn ekstraundervisning, ikke sant?
– Jeg så dem med mine egne øyne for noen timer siden.
Da han kjørte av sted i ettermiddag, fulgte jeg etter ham i min bil.
– Jaha, jeg burde altså ikke ha giftet meg med en av mine elever, 14 år yngre enn meg
selv.
Jeg skulle bare ønske jeg hadde hatt din evne til bitende ironi.
Men det er bare min måte å være på, rett og slett.
For glad i å sitte hjemme med mine bøker og tidsskrifter.
Med ett var Jørn Lien omringet av sine gamle elever.
Tragedien var at hans kone var blitt offer for røyken og flammene.
Fru Pedersen henger mannens klær på første snor, sine egne på neste og sønnens klær
bakerst.
Han har alltid vært veldig romantisk, min Jonas.
Han har alltid fått sin ekteskapelige rett, jeg har vært nøye på det.
Menn har jo sine sider, og jeg kunne tåle det en stund.
Det var hans egen skyld at det skjedde, jeg hadde advart ham igjen og igjen.
Hun rakte ham glasset, hevet sitt eget.
«Har du identifikasjonspapirer?» spurte den ene av politimennene på sin sterke
sørstatsdialekt.
Hadde hun vært i hans stilling, ville hun antakelig trukket samme konklusjon.
Det ville bare gjort henne enda mer skyldig i hans øyne.
«Hvis ikke du kan ta imot en unnskyldning, er det ikke min feil,» mumlet han og begynte å
gå mot sin egen bil.
Det var jo slik han først la merke til hennes mystiske oppførsel.
Hun virket så liten og svak, og han skammet seg over sin oppførsel.
Du har fått dine dyrebare bilder, men jeg vil ikke se deg i nærheten av henne mer.»
«Du og din kone er fantastiske mot henne, og det er jeg veldig takknemlig for.
«Min kone døde for et år siden.»
Hun hadde trodd at det var hennes kropp, hennes liv, hennes framtid og at det valget de to
hadde tatt den natten, ikke kunne skade noen.
«Jeg er hennes mor,» sa hun.
«Du gav henne fra deg, og vi ble hennes foreldre.»
Men det var før du fortalte meg at din kone er død.»
Et barn trenger sin mor.»
«Hennes mor er død,» sa Wes dystert.
Han hadde mistet sin kone, og nå var han redd for å miste datteren.
Hun er min lille pike også,» hvisket hun.
Hva tok man egentlig på seg når man skulle møte sin sju år gamle datter for første gang?
Rynkene rundt Wes‘ øyne ble dypere, som om det han nå hørte, virket forstyrrende inn på
hans egen fortid.
Jeg kan ikke huske at min far noen gang la meg over skulderen.»
Sju års barnelek hadde satt sitt preg på det.
Kanskje Amy trengte å lære sin biologiske mor å kjenne.
Laney tenkte på sin far.

«Min mor var en skjønnhet,» sa hun stille.
«Var Adam Fields din far?
Det var slik hans kone hadde inspirert ham også.
«Amy, da din far fikk meg arrestert i parken, var det fordi han så at jeg tok bilder av
deg.
«Amy, jeg er din mor.»
Min mor er død.»
«Men jeg er din vir...»
«Jeg var din første mor.»
Du graver din egen grav, Wes.
«Jeg kan ikke la Amy tilbringe søndagene i zoologisk hage med en kvinne som truer hennes
sikkerhet.
«Og jeg kommer til å selge alt jeg har for å slippe å se min bror lide slik,» hvisket hun.
Det var derfor hennes far hadde brukt ham i mange år.
Kanskje han fant en åpning med sin dyktighet.
Kanskje hans erfaring med dommeren ville gi seg utslag i deres favør.
Øynene var rettet mot Laßoux, som snart ville begynne å avfyre sine spørsmål.
«Jeg driver mitt eget firma,» sa Wes med skjelvende stemme mens han desperat prøvde å
holde sinnet i tømme.
Wes så på sin advokat.
Dessuten mistet han sin verdighet.
Da advokaten ignorerte hennes rasende blikk, sank hun sammen.
Min klient ønsker ikke at barnet skal få ytterligere problemer ved at hun blir tatt fra
faren.
Den lange kappen subbet mot golvet da han satte seg på sin stol.
Kjære Gud, bad han i sitt indre.
Fields delt omsorg for hennes datter.»
Var det hans skjebne at han bare skulle elske en tid og aldri lære å si adjø?
Hun la fra seg sin telefon og prøvde å være rolig, men hun var fryktelig opprørt.
«Din far har sikkert mye han skal gjøre.»
Den siste resten av Laneys tro på sine muligheter til å tilfredsstille barnet forsvant.
«Nei, Wes, jeg gir ikke opp, men jeg trenger din hjelp.»
Han sank ned på sofaen med en tørr, gledeløs latter og stirret på henne som om han ikke
trodde sine egne ører.
Han måtte late som om han var hennes venn.
«Ikke noe av dette er din feil, Wes.
Det minnet meg om min egen barndom...»
For Amys skyld?» spurte han, som om han ikke trodde sine egne ører.
«Jeg har allerede hatt mitt liv.»
Hadde han lagt sitt hjerte til hvile sammen med Patrice?
Han kunne ikke håpe at hun skulle pakke sammen og dra sin vei.
Jeg skal tvert imot gjøre mitt beste for å leve på samme måten.»
«Det er ikke din feil, Bart.
Jeg lurer bare på om ikke dette beviser min frykt.
Igjen så pastoren på ham med sitt granskende blikk.
Og da mamma døde, vet jeg at hennes største frykt var at du ikke skulle få noen mor.»
Jeg har også bedt om at min smerte en gang måtte bli borte.
De berørte hverandres lår og skuldre.
Hun måtte da ha hatt sine muligheter.
Hun følte at han ønsket henne velkommen til sin verden til tross for alt det underlige som
hadde skjedd.
Den blonde, blåøyde kvinnen smilte fredelig fra sin ramme og la et ekstra trykk på Laneys
hjerte.
Wes hadde antakelig bildet der fordi det var hans side.
Det hadde vært en av de lengste nettene i hans liv.
Tid til å endre hans syn på pengene... og til å endre hans følelser overfor henne.
«Dette er min kone Laney, Eugenia.
Alle er velkommen i vår kirke.»
Han greide merkelig nok ikke å vise sine følelser når ikke Amy var i nærheten.
Legen gav henne en sprøyte, men han sa at sykdommen må gå sin gang.»

Hun følte på sin egen utilstrekkelighet.
Og så var det disse barnslige trekkene som gjorde at datteren ble en miniatyrversjon av
sin mor.
Laney tørket ansiktet og så på ham med sine mørke øyne.
Han ville ha mer av denne varmen for sin egen del.
Laney kjente ikke Gud, så hun hadde unnskyldning for sin uvitenhet.
Bare den voksende skyldfølelsen i hans ensomme hjerte.
«Vil du dra din vei?
Ville han elske henne bare for å forsikre seg om at han alltid kom til å kjempe med
skyggen av sin første kone?
Han strøk leppene hennes med tommelen mens han vætet sine egne.
Han minnet mye om min far, tror jeg.
«For din skyld, og for Amys.»
«Jeg er så glad på dine vegne, Laney.»
«Det kan ha vært etter hans vilje, men vi gav ham ikke tid.
Inne i foajeen så de at Herman, vaktmesteren, og hans kone Ruby vasket golvet i
småbarnsrommet.
«Vil du, Wes, ha Laney til din ektevidde hustru?»
Denne gangen var det hans idé.
Hun var klar over den virkelige grunnen til at han ikke ville være i sitt eget hus denne
natten.
Det er slett ikke din feil.»
Hun så forbauset på ham med sine mørke øyne.
Hun hadde bestemt seg for at dette huset skulle bli deres hjem og ikke minne om hennes
far.
Men nå måtte hun følge sitt hjerte og være sammen med mannen hun elsket.
Nå var det deres framtid det gjaldt.
Han satt og holdt på bildet av sin døde hustru.
Da han kysset henne igjen, sendte Laney opp en stille takkebønn fra sitt indre.
Han ville skrike høyt, men han skrek aldri, det var under hans verdighet.
Han kjempet febrilsk og stønnet lavt, forsøkte å kjenne på sitt eget ansikt, om det
fortsatt var der.
Fortsatt sto solen gjennom skogen med sin hvite stråle, skarp som et sverd.
Deretter fortsatte han på sin slengende måte, videre innover i den tette skogen.
Det var lite utviklet for en mann på hans alder, og hadde aldri vært inne i en kvinne.
De pakket sine onde hensikter inn i vakre ord, maste om virkelighetens velsignelse og det
spennende utfordrende fellesskapet.
I dette huset var Errki nærmere sine forfedre enn han ante.
Ga seg til å tygge på sin egen tunge.
Det var ydmykende å sitte og skrape sitt eget innhold opp fra trappa og lytte til Nestors
ondskapsfulle latter.
At den seige, kraftige mannen hennes, dette berget av muskler, kunne la seg felle på denne
måten, overgikk hennes forstand, selv om legen forsøkte å forklare mekanismene bak det.
På sett og vis håpet han i sitt stille sinn at han ikke ville dukke opp.
Gurvin hørte sin egen stemme ringe i ørene:
Han lente seg kjekt mot bardisken, litt overrasket over sin egen freidighet.
Den sendte sin herre et såret blikk.
Kanskje han har sin egen bil parkert et sted langs ruta.
Hans egen plan imponerte ham.
Jeg er gammel nok til å ta min egen intuisjon alvorlig.
– Det var liksom ikke hans klær.
Uvilkårlig fikk det ham til å tenke igjennom sitt eget liv.
Til din informasjon åpnet jeg faktisk lokket på den.
– Ung mann, på din alder.
Hakka hadde glassfiberskaft, og hennes avtrykk var usedvanlig gode.
Han lever i sin egen verden, han har sine egne lover.
Der har jeg statistikken på min side.
Gurvin nikket, og fomlet etter sine egne sigaretter.
Han tror det gjelder hans egen død.
Han hadde selv gjort sine egne nedtegnelser om hva han hadde sett.

Gurvin kjente i dypet av sin sjel savnet etter kolleger.
Men mannen var tydeligvis fylt av sin egen bragd.
Menn var opptatt av andre ting enn sin egen stemme.
Han snøftet gjennom neseborene for å vise sin avsky, og åpnet vinduet enda mer.
Errki hørte Nestor harke ut en klyse med slim, hvilket var hans kommentar til påstanden.
Han fikk en kort opptur og bestemte seg for å dele sin glede med gærningen.
Det var en av hans store seirer.
– Kom til saken da! ropte Karsten, og kastet et stivt øye på Moccabønnene, hans egen
betaling som lå på teppet.
I sitt stille sinn bestemte han seg for å begynne med Moccabønnene.
– Han er ute, din dust.
– Din tosk, sa Karsten med ettertrykk.
Hans nye status overveldet ham.
Han lukket sine egne øyne for å huske bedre.
Hans raushet i dag kjente ingen grenser.
Det var fordi de var hennes gutter, og hun var glad i dem.
– Nå er det min tur.
– Min tur nå.
Men ansiktet talte sitt tydelige språk:
Mitt ansvar, min oppgave.
Nå mistet du nettopp din siste rest av troverdighet.
Og det er vel ingen andre på hans parti, er det vel?
– Det ligner ikke mye på Errki og hans innesluttede vesen.
Den var pinefull i all sin hjelpeløshet.
En slags korrigerende instans, som etter hvert tar fullstendig overhand, og som
innskrenker hans frihet og muligheten for å foreta egne valg.
Mens han satt her og drømte seg bort i psykiatrien og dens hemmeligheter.
Han orket ikke lenger å høre sin egen stemme, dessuten pratet han bare vrøvl uansett.
Han konsentrerte all sin kraft i det ene øyet og følte sitt eget blikk som en stråle
gjennom rommet.
Plutselig sa Errki, på sin stille, rare måte:
– Har han noen gang forsøkt å ta sitt eget liv?
Å ta sitt liv er en menneskerett.
Det er ditt valg.
Da den trakk seg tilbake, så han inn i sitt eget hjerte, som lenge hadde vært en naken
strand.
– Og hvorfor skulle de befinne seg i hennes hus?
Briggen fikk tilbake sin normale farge.
Din forskrudde asylfaen!
– Din helvetes dritt!
– Mitt navn er Errki Peter Johrma.
Hun skjønner bare ikke at han er hennes ansvar.
Sejer nikket og kikket på sin egen klokke.
– Vær så god, min herre.
Snorrason kjempet mot sine egne prinsipper.
Ettersom hun ble drept med sitt eget redskap, har han vel neppe planlagt det.
Jobbe med dem uten tidspress, uten maset fra pressen og fra Holthemann, på mine egne
premisser.
Skarre gjemte tålmodig på sine egne oppdagelser.
Den hvilte på bordet, myk og smal, tredve centimeter fra hans egen.
Dette stygge huset med alle sine regler.
Han fordelte sin egen veldige vekt med ytterste forsiktighet nedover de smale trinnene.
Hans egen Centra, dyp rød med sorte lemmer, hans store stolthet.
Derfor la hun skylda på sin egen dårlige hukommelse, og «alle sedler er jo så like nå for
tiden».
Oppdraget var å skaffe seksten hester for å vinne den vakre Alope til sin hustru.
Han kunne kjenne lukten av sitt eget indre, bedervet kjøtt, avfallsstoffer, edder og
galle.
Han kavet fortvilet omkring på gulvet, svømte rundt i sin egen elendighet.
– Takk, det var min egen beslutning.

– Jeg kjenner igjen min egen stemme når jeg hører den.
Hans egen stemme.
– Vi mennesker tror vi styrer våre egne liv, sa Errki langsomt.
Han hatet dem, fra dypet av sin høvdingesjel!
Han løp for å berge sitt eget liv, fordi han ville hjem til Guttebakken.
Det var hans eneste mulighet for flukt.
En skogsarbeider svingte sin røde Massey Ferguson inn på platået.
Med sine åtte år var den farlig nær pensjonsalderen.
Morgan forsøkte å fokusere på sin egen nese.
Kannick hadde ikke tenkt på at Morgan ikke hadde sett sin egen nese.
– Hold den fast! skrek hun, og så klemte vi til, livredde for at den skulle fly sin vei.
– Ligg unna mine saker, ropte hun tilbake.
Det er for din skyld.
Han hadde laget sitt eget gasskammer!
Sejer gispet overrasket og ville gripe etter sitt eget våpen, men ombestemte seg.
Men da hadde Sejer for lengst trukket sitt eget våpen.
Eller hadde han bare konstatert sin status, som enkemann, eller enslig?
Han hadde tapt sitt hjerte til henne og trodde hun levde alene.
Det var hans tur nå.
Noe ved bygningen, den svære søylen av grå betong med sine matte lys vitnet om menneskenes
angst.
Hundens øyne hang ved hans egne.
Nå har han fått sin del for en stund.
Ønsk din nabo en ku, og Gud sender deg en okse.
Han så sine egne hender på rattet.
Han møtte sine egne øyne i speilet.
Sejer kjente ikke igjen sin egen stemme.
Hans egen løgn gjorde ham ør.
Hennes blikk hadde falt på den vakre høvdingen fra nord.
Da dette ryktet nådde grekerkongens øre, lot han sine menn gripe Harald og kaste ham i
fengsel.
Jeg har en mistanke om at Harald akter å utfordre sin frende.
Med høye fjell og dype daler, så helt forskjellig fra hennes elskede sletteland.
Harald satt i en av Kievs skjenkestuer sammen med sine venner Halldor og Ulv.
Etter nordisk skikk har man lov til å ta sin festemø til sengs.
Om Jaroslav var en veik og fredsommelig fyrste, sto en sterk kvinne ved hans side.
– Ikke om han får halvparten av mine skatter heller?
Harald red sammen med sine to trofaste venner mot kongsgården.
– Jeg satte din bror, Olav, meget høyt, og jeg lærte å holde av hans sønn Magnus.
– Du forstår sikkert at jeg nødig risikerer å skade min fostersønn.
Skal jeg gi mitt samtykke, må det være under løftet om å la Magnus i fred.
Min far var stridslysten som deg, fortsatte Jaroslav straks.
– og det samme var hans far igjen.
Jaroslav kunne umulig kreve at Harald skulle dyrke hans gud bare for å få hans datter!
Harald klarte ikke å skjule sin overraskelse.
– Min datter har ben i nesen.
Oppe i tårnværelset satt Ellisiv i alvorlig samtale med sin mor.
Jeg måtte føye min far, som så mange kongsdøtre har måttet før meg.
Den dagen jeg forlot Svearike står fremdeles for meg som den tyngste i mitt liv.
For første gang så hun sin mor som kvinne, ikke bare som mor eller dronning av Kiev.
Glem ikke at den berømte Sigrid Storråde var min farmor!
Gjennom deg vil jeg få oppleve min barndom på nytt.
– Og likevel ønsker du å se ham som min husbond? spurte Ellisiv forundret.
Før kriget Harald for å få tak i alt det gullet din far forlangte for å gi ham din hånd.
– Du kan slette det harde draget vekk fra hans øyne.
Du kan bli den lise hans sinn higer etter.
Hun rødmet av skam ved tanken på sin oppførsel sist Harald var her.
Nå ville han oppfatte det som om hun tenkte på sin egen reise.
– Og alt dette bryr du ditt vakre hode med?
– Og det synes din mor er beundringsverdig?

Ellisiv sa ikke noe, og hennes taushet oppmuntret ham til å fortsette.
– Da din mor kom hit - midt i all krangelen mellom din far og brødrene hans - satt hun
ikke med hendene i fanget og så på.
Kanskje din mor blir en helgen, hun og, når den tid kommer.
– Og hvor lenge må jeg vente på ditt svar? fortsatte han og så fremdeles ydmyk og bedende
ut.
Ellisiv kjente til sin ergrelse at hun rødmet igjen.
Ingegjerd så ømt på sin yndlingsdatter.
– Det gjorde ham hard, og det skjerpet hans appetitt på tronen.
Det gjorde ham sikkert ikke blidere at din far vraket ham da han ba om din hånd.
– Ulv har lagt sin elsk på en av trellkvinnene.
Selv om han kunne si det meste til Harald, måtte han ta seg i vare for ikke å vekke hans
illsinne.
Halldor og Ulv vekslet blikk igjen før de ugjerne fulgte etter sin herre.
Harald og hans menn hadde vært på utallige slavemarkeder før.
Halldor og Ulv fulgte spent med, hver med sin bekymring.
Halldor var selv redd han hadde gått for langt, men til hans overraskelse sa ikke Harald
et ord til motmæle.
Allerede neste dag fikk Harald svar på sitt spørsmål.
Den aldrende fyrsten satt i høysetet med to av sine menn stående på hver side.
– Men før jeg avsier min endelige dom, vil jeg høre din gjengivelse av det som skjedde.
– Jeg og mine hirdmenn, Halldor og Ulv, hadde planlagt å spille Eiliv, Ragnvald Jarls
sønn, et puss.
Så skulle vi vedde om hva som ville skje når han samme kveld kom hjem sammen med sin
frille.
Da grep hans hirdmann, islendingen Halldor Snorrason, inn og sa:
– Det blir hans ord mot mitt, og hans menn mot mine menn.
– Mine menn og jeg gikk videre, men en stund senere så vi dem igjen.
Det verste var at istedenfor å vekke avsky, skjerpet det bare hennes attrå.
– Du vet jeg bare vil ditt eget beste, Jelisaveta, sa han og sukket igjen.
Men mitt eget beste er ikke å leve i ro og trygghet med en halvgammel fyrste et eller
annet sted her i verden.
Det er mitt eget valg - og mitt alene.
De fortalte også at han brukte ekteskapsforbindelser til å styrke sin stilling og til å få
forbundsfeller.
Harald forbannet sin egen dumhet.
En tanke han hadde tumlet med på sin siste hærferd slo igjen ned i ham.
– Synes du det var særlig hederlig og gudfryktig å putte sin bror i fangehullet?
Harald greide ikke å skjule sin overraskelse.
– Du har bedt om min datter Jelisavetas hånd, og jeg gir mitt samtykke på visse
betingelser.
For første gang i sitt liv var Harald brakt helt ut av fatning.
Olav, din bror, ville også gledet seg hvis han hadde levd.
Hva har Olav med mitt frieri til Ellisiv å gjøre?
– Jeg var festet til din bror Olav, men far tvang meg til å reise hit.
Dronningen har aldri glemt sin ungdoms elskede og tror hun kan leve livet om igjen gjennom
sin datter.
Var hun så sterk at hun bestemte over sin viljesterke datter også?
– Er det du eller din far eller din mor som har tatt denne avgjørelsen?
Stemmen røpet hennes sinne.
– Og hva sier din mor til det?
Til vinteren skulle de gifte seg, og hun skulle bli hans på ordentlig.
– Men det der, det må jo være din familie? spurte han forundret.
– Jeg vokste opp ved Tyrifjorden og i Gudbrandsdalen, og det er til mine hjembygder jeg
først vil reise.
Til min fars, Sigurd Syrs, gård ved Tyrifjorden og deretter til Steig i Gudbrandsdalen,
hvor min moster Isrid bor.
Halldor og Ulv satte seg på hver side av Olga og tok sin oppgave alvorlig.
Høvdingene og deres familier etterlikner vesteuropeiske moter.
– Ellisiv, min elskede, hvisket han ømt og kysset henne.

– Jeg har vært hos din far, begynte Harald.
– Da har jeg syndet mot din bibel mange ganger!
Var hun nødt til alltid å føye ham for å oppleve hans kjærlighet?
Du har din tro, og jeg har min.
Ikke i mitt hjerte.
Når vi gifter oss og reiser til Norge, må du stå fast ved min side, støtte meg og holde
med meg.
I leiren hans bodde det også kvinner, noen kjøpt på slavemarkeder, andre var hustruer og
døtre av hans menn.
Men det var ikke handelsskipene som fanget hennes interesse.
Selv ikke Harald visste om hennes hemmelighet.
Ikke en dag hadde hun angret på sin avgjørelse.
Da det var hennes tur, slo hun armene heftig om yndlingsdatteren og gråt og smilte om
hverandre.
– Jeg er så glad for din skyld.
Ellisiv nikket, men greide ikke si noe.
Mor hadde aldri sett igjen sitt fedreland, sin familie og sine venner, og ennå var de så
levende i hennes bevissthet.
– Din bror kristnet ditt land for mange år siden, og så tillater du dine menn å drive
denne avgudsdyrkelsen fremdeles!
– Du håner min far! ropte Ellisiv sint.
– Nå skal jeg fortelle deg noe, ditt lille utyske!
I Novgorod dro Harald med noen av sine menn til byen Aldeigjuborg hvor han skaffet seg et
større skip.
– Ditt lille utyske!
Ingegjerds farmor, Sigrid Storråde, var hans mormor, og hans mor Astrid var søster av
Ellisivs morfar, kong Olav Skautkonung.
Han er min frende!
Han kunne fortelle meg en hel del om min ætt som jeg ikke visste.
– Jeg vet forresten hvorfor han så gjerne ville vinne din gunst, sa han og skulte bort på
henne.
De satte kursen sørover, og Svein fulgte etter med sine skip.
Om bord klatret Magnus med syv av sine fremste menn.
Om kvelden var Magnus og 60 av hans menn gjester i kong Haralds telt.
«Den ringen tok nemlig din far fra min far for en liten sak.
Noen dager senere fikk Ellisiv se den første strime av sitt nye fedreland.
– Din mor slet i nesten et døgn.
– Har du planlagt det, for min skyld? sa hun rørt.
Ellisiv lå på benken med Olga sittende ved sin side.
Og her vil det bli lett tilgang til kost og losji for mine hærmenn.
Han var utålmodig etter å komme tilbake til sin hjembygd på Ringerike.
Det var hans stemor, dronning Astrid, enken etter Olav den hellige og frilledatter av
Ellisivs morfar.
– Jeg fortalte mine menn om drømmen.
Hun beundret Magnus for hans storsinn.
Hun nøt å snakke med en som delte hennes syn på så mye.
Noe mer var det ikke fra hennes side og ville aldri bli det.
Det skulle ikke mye til for å forverre hans motvilje mot brorsønnen.
– Menn på din egen alder og av samme fromme, milde slaget som din far.
– Jeg lovet din mor og far at jeg ikke skulle skade Magnus, men da visste jeg ikke at han
skulle prøve å ta min hustru fra meg.
– Du lovet å stå ved min side!
Så snudde han seg, gikk bort til sine menn og sa høyt:
Ellisiv sa ikke noe, og Harald dro om bord med noen av sine menn.
– I natt drømte jeg om min far, hellig Olav, kom det endelig.
Da han kom tilbake til sitt eget skip, så Ellisiv at han var i et forferdelig humør.
Tatt ham av dage bare på grunn av din sykelige sjalusi!
Hans død var forutbestemt.
Ellisiv ble sittende igjen med enda en opprivende sorg i sitt hjerte.
«Du kan slette det harde draget vekk fra hans øyne.

– De tilhørte som du vet, min hellige bror Olavs nærmeste krets, men trakk seg vekk fra
Magnus.
Hun kunne aldri bringe en slik skam over sine foreldre!
– Så du blir sittende nederst ved bordet, mens Tora tar din plass ved Haralds side?
fortsatte dronning Astrid nådeløst.
Da hun kom tilbake til kongsgården, hadde heldigvis bryllupsgjestene reist sin vei.
I fantasien hadde hun ligget og vridd seg under skinnfellen mens elskovslyder fra Harald
og Tora nådde henne, det gikk sjelden lydløst for seg når Harald tilfredsstilte sine
lyster.
Til sin lettelse så hun at billedveven hennes var flyttet hit, likeså kistene med lintøy
og klær, og eskene med forskjellige pyntesaker.
På hennes plass.
I armene på hennes Harald.
Tora ville neppe ta henne til seg som sin egen.
Hun ville kjempe seg løs, opprørt i sitt innerste.
Kroppen hadde forrådt henne, og den gjorde det igjen, mot hennes vilje.
Han gjorde ikke noe galt, hun var jo fremdeles hans hustru!
Harald var ikke av dem som utleverte sine innerste tanker.
Ellisiv stirret overrasket på sin gamle amme.
– Det kan hun ikke, svarte hun fort, men tvilte på sine egne ord.
– Jeg tar avskjed med min datter, svarte han til Ellisivs store forbauselse.
– Er du så sikker på at det er din datter?
– Du straffer meg! stønnet han midt i sin egen stormfulle ferd mot høydene.
Dronningen, kongen og hans menn gikk om bord i skipene for å begynne ferden sørover.
Hun så Tora innta hennes egen plass foran løftingen på kongsskipet.
– Ditt naut! tenkte Ellisiv avindsyk.
Ikke bare som et av sine mange innfall, men for godt.
Hun var fremdeles Haralds hustru, hans eiendom, og måtte leve som det, selv om han hadde
vraket henne.
I deres øyne var hun fremdeles «utlendingen», en fremmed de hverken forsto eller ønsket å
forstå.
Han måtte hate Harald av hele sitt hjerte.
Det forteller at min lille Magnus går en lysende fremtid i møte!
– Og du har vel hørt om alt gullet vi har med oss? fortsatte han uten å merke hennes
sjelekvaler.
Harald så forbløffet på henne, hennes reaksjon kom fullstendig uventet.
Harald var en viking, slik hans forfedre hadde vært vikinger i generasjoner før ham.
Hans eneste mulighet var å lure Tora.
– Jager du meg rett i armene på din motstander?
Nå må trellkvinnene lide for min skyld!
Ennå var det ingen som visste om hennes hemmelighet.
Bøndene ville sikkert hevne sin høvding!
– Det er min skyld!
Da solen forsvant og vintermørket la seg råkaldt og dystert over kongsgården, fikk de vite
at Einar Tambarskjelves kone - Bergljot - var kommet til kongsgården fra sitt herberge i
byen.
Harald hadde reist til Austråt på Ørlandet, til sin lendmann Finn Arnesson, Toras farbror.
– Dronning Astrid! utbrøt hun forskrekket og reiste seg opp, skamfull over sin egen
svakhet.
– Hun likner litt på min far også, sa Ellisiv.
– Du kunne jo nevne det for biskopen og få Kirken på din side.
Håndverkerne hadde allerede åpnet bodene sine, og tjenestejenter hastet av sted for å
utrette sine ærend.
Snart var de på vei mot Ellisiv og hennes følge.
Huskarene gjorde et tappert forsøk på å forsvare seg og sin dronning, men hadde ikke en
sjanse.
Alt var hennes skyld.
Til hennes forundring gikk mannen ut igjen, lukket døren etter seg og vred om nøkkelen.
Hvis deres hensikt var å ta henne med makt, ville de vel ha gjort det for lengst?
Det ble den lengste natten i hennes liv.

– De var ikke lenger hans huskarer når de gikk imot sin herres ordre!
Hennes første tanke var lettelse.
Ellisiv tenkte tilbake på sitt første møte med landet og oppholdet i Oslo.
Hvorfor for han frem på den måten, i sitt eget land, og lot folket legge ham for hat?
Kanskje alle mødre syntes at deres barn var de vakreste i verden, tenkte hun.
Men det var også hans urokkelige viljestyrke som drev ham til meningsløse hærferder.
Maria var blitt like høy som sin mor, hadde hennes fine trekk og fullkomne skikkelse og
farens oppsiktsvekkende hårpryd;
Maria oppdaget hennes uro og ville vite hvorfor.
– Du venter på min far.
– Vet du at hans sønn Magnus var med ham på siste tokt? spurte Maria.
Bare en munter latter og en lett bemerkning om hennes skarpe tunge!
Klarer jeg å få høvdingene i England til å bli mine venner, burde jeg kunne vinne kampen
og fa makten i landet.
Harald nikket, tilsynelatende uten å merke hennes reaksjon.
Men det var ingen spydighet i bemerkningen, den skulle bare dekke over hennes glede over å
se datteren hjelpe til.
Selv ikke han med all sin belesthet kjente sin egen datter.
Og moren med sitt lille forpjuskede ansikt.
Hun hadde aldri snakket med sine foreldre om noe som helst alvorlig.
Hun hadde en stor bønn til dem i sitt hjerte, men den kom aldri over hennes lepper.
«Slipp meg fri - la meg leve mitt eget liv og ikke drep alt det i meg som naturlig
tilhører dere, med den forblindede kjærligheten deres.»
«Det er din skyld at vi ikke kan sove rolig hver natt.»
Hun laget kaffe ustanselig og løp ut og inn av døren for å oppvarte Ninas venner og sine
egne spiritistvenner.
Kirsten var helt betatt av sin venninne.
Til sine venner sa Nina:
Men til moren, som egentlig var hennes eneste fortrolige, sa hun alvorlig:
Hennes mor hadde gått og lagt seg.
Skylden hadde den som hadde senket den store skyggen over hennes sjel.
Hvorfor holdt han seg ikke til sin egen krets?
Var de kanskje mer verd enn de som måtte tjene sitt brød fra de ble konfirmert?
Krøyer jr., som slett ikke var noe særlig gammel, men bare hadde overtatt tittelen etter
sin avdøde far.
Hun var det elskeligste menneske på jorden, men innviet ingen i sitt privatliv.
En manns navn var nevnt, men hadde ennå ikke nådd hennes øre.
men selv om moren ingenting heller ville enn å nærme seg sin datter, så sto det ikke i
hennes makt.
De krevde all hennes kjærlighet, men evnet ikke å gi henne noe til gjengjeld.
Eller samlet hun alle de menneskene omkring seg fordi hun var redd for tomheten i sitt
eget indre?
Og hun merket hvordan blodet for opp i kinnene hennes bare fordi hun nevnte hans navn.
«Jeg mente det ikke slik,» sa hun bedrøvet, «du vet da godt at jeg bare sa det for din
egen skyld.»
Hvorfor var synet av den etset inn i hennes hjerne som på en fotografisk plate?
Spurte man ham om en ting, skulle man ikke gå sin vei uvitende.
Hun hadde trodd at hun kanskje hadde kjent ham som barn, men hvordan skulle det være
mulig, når moren ikke husket hans navn?
Også det med å gå på restaurant og hennes syn på det.
Kirsten ble flau på hans egne.
Hennes aller hemmeligste drøm.
Jørgen bøyde seg mot Kirsten og la sin trofaste hånd over hennes.
Det er det hele deres tilværelse dreier seg om.»
Og Jørgen, som forsto henne med sitt følsomme instinkt for andres smerte, sa vennlig:
Derfor oppsøker jeg sykehusene, derfor kjenner jeg Nina og Egon og slike som dem, og
derfor sitter jeg her i kveld, fordi alt levende og lidende står mitt hjerte nær.
Den vuggende massen ute på gulvet ble til dansende par, hennes øre oppfanget
refrengsangerens drevende stemme:
Og hennes hjerte ble fylt av kald fortvilelse og angst.

Månen sendte sitt svake lysskjær ned over henne, hun så så barnslig ut.
Hun står ved siden av sin mor, det er mange mennesker rundt dem.
Hun kjempet for sin lykke denne natten.
Hun stred med makter hun ikke kjente, og hun rakte hendene oppriktig fram og tilbød alt
hun eide for sin hjertefred.
Når Kettys hånd streifer hennes, jager en ildbølge gjennom henne, og hun kan nesten høre
sitt hjerte slå.
Et ondt minne grep etter henne med sine slimete fingre.
Å, disse tredve hoverende barneansiktene og denne ubarmhjertige kvinnen mot et eneste lite
menneskebarn, som ikke kan skjule sin skam noe sted.
Det hun ville gi år av sitt liv for å gjøre uskjedd.
«Det var hans ansikt,» tenkte hun undrende og nesten lettet.
«Det var hans øyne som så på meg.»
Og nå vet jeg hva jeg har å gjøre, jeg må samle alt mitt mot og møte de øynene uten frykt.
Men hun visste at hun måtte kjenne mannens hemmelighet for å kunne frelse sin egen og sin
elskedes liv og lykke.
Siden den kvelden hos Nina hadde han ikke med et eneste ord nevnt det som manglet i deres
kjærlighet.
Dessuten så han ikke ned på dem som de andre korrekturleserne, som pukket på sin hvite
snipp og sitt rensligere arbeid.
Han sa aldri et ord om sitt privatliv, men på trykkeriet mente de fleste at han var
fraskilt.
Lyset avslører hans ansikt nådeløst.
Før lyset inn i hans pupiller, la ham ikke vike.
Og på kontoret gikk alt sin gang i den triste hverdagens tegn.
Håpløs er hennes søken, håpløst har angsten tak i hennes strupe.
Nå satt hun hjemme i en stol ved kakkelovnen hver kveld og stirret inn i ilden mens dens
myke skjær la seg varsomt over hennes forpinte ansikt.
Men også over hans panne hadde de forferdelige hendene glidd med all sin urenhet.
Så sa han ut av sitt gamle, enfoldige hjerte, høyt og inderlig:
Den steg bare fram i all sin styrke når en mann nærmet seg henne eller snakket til henne.
En sorg lå over hans minne, et sørgeslør over hans trekk.
I sitt hjerte hadde hun begravet ham og reist en tårestein på graven.
Sykt var hennes hjerte, trett hennes sjel.
Hun ville kjempe for sin rett til lykken.
Består din kjærlighet den skjærsilden, er det ikke lenger noe som kan drepe den.
«Så fast du sover,» hvisker kvinnen, som om hun ikke helt tror på hans dype søvn.
Hun visste nok hva som skulle til, hadde visst det bestandig, men frykten var større enn
hennes lengsel mot erkjennelsen.
De levde i hennes hjerte som gåtefulle glimt av fremmede skjebner.
Likevel er det fremdeles stunder da smerten presser gråten opp i hans strupe.
Og hans sunnhet seiret.
Sommeren var hos ham, og hele livet lå i hans hender.
Hørte jo heller ikke til deres krets.
Den unge piken var vel på hennes egen alder, litt yngre kanskje, buttet og søtt duftende.
Dypt følte hun sin særstilling.
Bare hennes hår verdiget de den mest korrekte og til prisen svarende omsorg.
Et øyeblikk glemmer hun alle sine sorger.
Hun skal i fødselsdagsselskap i kveld, hun vil bli forsonet med sin venninne, den eneste
hun noen gang har hatt.
Hvis hun brukte sin forstand, ville hun vite at det faktisk ikke var det minste å glede
seg til.
Og venninnen gikk med store øyne og skjelvende knær inn til sin opplevelse.
Og disse to blir deres ideal.
Nina elsket gaten og dens gleder.
De var mye eldre enn henne, men hun elsket å sitte der og fylle seg med all deres
elendighet og bekymringer.
Den er trøst for deres smerter og lønnen for deres slit.
«Og det er min fødselsdag, ikke sant?
Hun hadde altså også sine egne merkelige moralbegreper.

Gerhardt var ekspeditør i et stormagasin, og hans eneste visdom besto i følgende setning,
hvis patos steg med graden av hans fullskap:
«Jeg kan ikke si nei, det er min ulykke.»
Hun var ikke herre over sitt liv, ikke siden den natten Det lille forelskede paret for å synke i hverandres armer i en hvilken som helst krok av
verden.
Hun er lei av sin dyd, som de andre.
Hennes hjerte banket trassig, ville hun kanskje ikke more seg i kveld?
Men da han så leppene hennes skjelve, forsvant hans sinne fullstendig.
Hans øyne vek ikke fra det lille lysende brystet, som i sin hvite matthet bar preg av
ingen manns hånd eller blikk.
Men Gerda helte aspirin i halsen på henne og vek ikke fra hennes side.
Han trykket henne inntil seg, opphisset av hennes likegyldighet.
Hver gang hun danset forbi det bordet, følte hun hans nærhet som en isning gjennom hele
kroppen.
Hennes instinkt hadde altså løyet.
«Hvor gammel er du?» spurte mannen mens hans kjølige øyne gled ned over hennes skikkelse.
Ansiktet hennes lå på bunnen av hans erindring.
En gråt som syntes å rive med seg alt på sin vei.
Deres øyne søkte hverandre hjelpeløst.
Men å gå veien bort til Kirsten og være hos henne i hennes sorg, det maktet hun ikke.
Kirsten holdt alltid fast ved de menneskene hun en gang hadde tapt sitt hjerte til.
Hun var trofast og tålmodig som en mor overfor sine barn.
Nina slapp raskt hennes hånd.
Nina og hennes sorg gled vekk - stuen og møblene forsvant.
Om han glir ut av mitt liv nå, tenkte hun, gjør det ikke noe.
Han har lagt noe i min sjel som er hans eget.
Et minne om hver flekk av hans legeme.
En pust av hans ånd.
Han sto foran henne med sitt veke, overfladiske smil.
Om hun døde av redsel, ville hun en gang rope smilet bort fra ansiktet hans med sin
anklage.
Hvis hans mål hadde vært å vinne hennes kjærlighet ved å ydmyke henne, hadde han truffet
det riktige.
En del av den naturlige rammen om hennes tilværelse.
Alle sammen pleier bare sin egen egoisme, innerst inne, bak alle følelser og lengsler.
Og nå hadde hun selv jaget henne fra seg ved sin taktløshet.
Nå smilte hun og nikket gjenkjennende, som en meget gammel kvinne som hoderystende
erindrer sin fjerne ungdom.
Hva hadde hun selv fått ut av sin ødselhet?
Det var noe tilbedende i hennes natur, noe urtidskvinnelig.
Og tusenvis av menn defilerte forbi hennes tørre, brennende øyne.
Men angsten var blitt lagt i hennes sjel den kvelden.
Hans kone?
«Mitt navn er fru Schultz.»
Hun sa «min mann» helt naturlig, som man sier «mitt barn», «min støvel».
Hans ånd var i denne stuen.
Der hadde han sittet, der hadde han satt sine føtter.
«Vær så god, vil De ikke ha marmelade,» sa hun tvungent og skjøv skålen bort til sin
gjest.
Noe skremt var det over hennes bevegelser.
Et ord var glidd ned i hennes erindring.
«Min far er arbeidsmann,» sa Kirsten kort.
«Min far var sykekasselege.»
«Er Deres mann på et møte i kveld?» spurte hun mens hun rørte ivrig rundt i koppen.
Gift med ham måtte den kvinnen nødvendigvis være hennes fiende, som han var det.
Kanskje var hun også på en eller annen måte et offer for hans makt.
«Er De ikke lykkelig i Deres ekteskap?»
Hennes blikk ble fjernt og drømmende.
«Har De ikke lyst til å besøke meg en kveld når min mann er hjemme?»

I beste fall ville han ganske enkelt gå sin vei før hennes nye venninne kom.
Lenger nådde hennes tanker ikke.
Hun var så avgjort svak, den kvinnen, så fullstendig i hans vold.
«Er det ikke lenge siden du har besøkt din mor, Inger?»
Han snudde seg hurtig rundt og fanget hennes blikk:
Et bestemt sted dro hans blikk til seg.
Han ville ikke ha åpnet, men hennes vilje var sterkere.
Hans makt over henne var uinnskrenket.
Strøk smilet av hans ansikt slik man vasker flekker av en rute.
Gjennom hans gysende, rystede sinn gikk klare, logiske tanker.
Han ble forferdet over hennes hukommelse.
Hun pustet heftig, mens hun hele tiden betvang sin lyst til å se blod i det ansiktet, død
i det blikket.
Han trodde han var en sterk mann, en overlegen mann, men han led under hennes blikk, som
hun i årevis hadde lidd under hans.
Derfor er det ingen sødme ved hennes kjærtegn.
Det manglet noe i hans forklaring.
Stivnet av gru så hun rett inn i hans abnorme, sinnssyke sjel.
Hun syntes at selv veggene trakk seg tilbake fra ham under hans tilståelser.
Og jeg hoverer ved å se deres barnslighet forsvinne, for jeg tenker for meg selv:
Han moret seg over hennes avsky og betrodde henne villig alt.
Det er min største fornøyelse å skremme henne.
«Da slipper De da billig fra det,» sa hun heftig, «De har ødelagt min tilværelse, og alt
jeg forlanger er at De skal forsvinne ut av den.
For annen gang den kvelden måtte han senke hodet for hennes blikk.
Menneskene hastet forbi, opptatt av sitt eget.
Av deres kjærlighet var hun oppstått, og etter hvert som den svant, hadde de klynget seg
mer og mer til henne.
Men var det deres skyld?
Men de hadde aldri lært å rette nakken og kreve sin rett.
Men det var ikke hennes skyld at båten ikke hadde kantret.
De lever i vårt sinn som hvite alterlys vi kneler for i stille stunder.
Det har jeg forsøkt å skildre i min biografi Til døden os skiller (Gyldendal 1997).
En ung pike kjemper for å gjøre seg fri fra den angstomspunne erindringen om et seksuelt
overgrep i sin tidligste barndom.
Men hvis man snakker eller skriver seg inn til den traumatiske hendelsen, hvis offeret
nærmer seg sin bøddel, kan ordene muligvis forløse knuten i sinnet.
«Gjør De ikke det i Deres romaner?»
«Deres roman om det mishandlede barn - er den løgn eller sannhet?»
Et menneske hun kunne betro sine innerste tanker.
På hennes eget rom.
– Det verste er at det var min skyld.
Ingen ting som er bra nok for din mor?
– Din mor.
Bare vegguret slo sine jevne slag.
Nå var det hans tur.
Og han fulgte sine drømmer uten å nøle.
– Har du møtt din morfar?
Hun måtte være ganske lik sin morfar.
Tror du den også har tilhørt din morfar?
Ekteparet Janzow var velkjent for sin kritiske holdning til religion.
Det var rett og slett utenkelig for henne at en slik bok skulle befinne seg på loftet i
deres hus.
Mørket og kulden ville forene sine krefter.
Det var hennes egne sorger og lengsler som danset, både der ute og i hennes egen kropp.
Hennes egne.
Hennes egne tanker flagret forbi, lyse og lette som sommerfugler.
Det uhyggelige mørket der ute i skogen hadde feste i hennes eget indre!
Vi har sett deres tanker.
– Vi ser at deres tanker rommer mørke.

Mørket ser sin egen lengsel.
Kom inn og vær mine gjester!
– Dere vil ha kunnskap, større kunnskap om deres vandring.
Mine spørsmål er kanskje ikke dype nok?
Våre spørsmål kan ofte være svært overfladiske.
Kan hende har natten sin rette lengde her i huset?
Den er for deg, og for din vandring.
Jeg tror kanskje ikke din følgesvenn forstår seg på slike bøker.
Kan hende er hans tid ennå ikke kommet.
Det tordnet mot alle hennes forvirrede sanser:
Vinteren hadde satt inn et av sine siste støt.
– Du har tapt din egen ensomhet.
– Men det er bra å kunne bruke sine egne ben også.
Den sanket hvite frø på et hemmelig sted og sådde dem i hennes nakne sinn.
Mørket i henne vant tilbake sine krefter.
Våren og lyset var ikke den eneste makten i hennes liv.
De dekket bord og spiste sammen, og Eva fikk svar på sine spørsmål.
Og så gikk de sin vei, og huset stod tilbake like tomt som før.
Men jeg vil gjerne være din venn, og lytte til det du forteller meg.
Huset hadde på nytt funnet en åpning til sine hemmelige rom.
De ble sådd og skal spire i sin tid.
En gang må du møte ditt eget mørke uten å flykte.
Et kort øyeblikk kjente hun at de leste hverandres tanker.
Men jeg tror det er et lys som lar dine hemmelige drømmer bli sanne.
Hennes hemmelige drømmer, de handlet da om de hvite fjellene?
Det blir min vei.
Han forstod ikke hennes lengsel.
Vår vandring er snart slutt.
Alle dine gylne drømmer vil snart bli sanne!
Hennes følgesvenn førte henne langsomt mot speilene.
Men trekkene var ikke lenger hennes egne.
Det var hennes eneste sjanse.
Men det var hennes skyld.
Men hun kontrollerte ikke sine egne tanker lenger.
Slik de lå nå, var de visst et bilde på hennes eget liv.
Det var visst hennes egne!
De skulle spire i sin tid.
Hadde frøene nådd sitt mål?
Den steg og steg, inntil en gråt tok henne i sine allmektige armer.
Sakte fant alt sin ro.
– Jeg skulle forresten hilse deg fra din følgesvenn.
Din følgesvenn hadde bedt ham komme hit.
Han var fortsatt til stede i hennes tid.
Han forstod hennes spørsmål.
Hun så sin egen begynnelse.
Dette er din begynnelse!
– Du har møtt din begynnelse!
Han tok imot hennes glede.
Du har sett din begynnelse.
Var de ikke hennes egne?
– Hvor er min plass i alt dette?
Det var hennes eget.
Det var sin egen begynnelse hun hadde møtt.
Hun ropte all sin lengsel etter ham.
Mennesker ville haste ut i dagen for å prøve å løse sine små og store problemer.
Hans problem lå på sofaen.
Er min datter der?
Min kone er svært bekymret.
Det var Deres soleklare plikt å informere oss.
Det kunne kanskje tale litt til hans fordel.

Jeg vil gjerne ha et par ord med min datter.
– Kan jeg så få snakke med min datter?
– Det er din far, sa han.
Tenk om du hadde arvet litt mer fra din bestefar.
Advokaten oppholdt ikke sin datter lenge.
Dekket over sin egen lille usikkerhet.
Mitt liv begynner et sted inne i dette.
Du hadde muligheten, sa Arnfinn, som allerede vurderte et av våre råeste prospekter i
åsen, for seg selv.
Han visste at det var hans tur.
Hun tenker at mennesket på bildene er hennes egen pappa.
Ikke om noen i min familie, eller noen andre jeg kjenner.
Ditt kontor eller mitt?
– Din far...
Piken og hennes familie flyttet til øya for et par år siden.
– Min far var plutselig vekk.
Hele min familie er der bare, og så forsvinner de.
Du er sammen med dine foreldre, sa du.
Kom hun i hans retning nå, ville han være sikker.
Kanskje han tenkte at dette var min utvei.
Du snakker ikke om din far noengang.
– Min far?
Han trekker seg ut av min tankerekke.
Elsk din skjebne.
Elsk din skjebne.
Far tenkte på sin far.
Var det tilfeldig at bildene av hans egen far dukket opp her, nå, sammen med skroget?
Det er min tur.
Far tenkte at svabergene mister sin form i vinterlyset.
Hennes liv.
Var det et av hans barn som bodde i uthuset?
For er det ikke grunnleggende kreativt å ta sitt eget liv?
Her skulle han kanskje utspille sin kosmiske rolle til gudenes fornøyelse.
Han måtte følge sin magefølelse, han kunne ikke lenger følge sitt intellekt.
Hun kom til hans kontor og sa hun ikke ville hjem.
De kjørte hans bil ut til Utmarka og spaserte sammen utover svabergene mot sjøen.
Far kysset sin hånd, blåste det ut i luften, mot henne.
Vel, skulle de respektere hans spillerom, måtte han selv ta hensyn.
En pike på hennes alder, hun var nok rundt tyve, hun ville være naturlig nysgjerrig.
Vi gikk inn på hans kontor.
Det er hans bil, tror jeg.
Man burde betrakte sine nærmeste oftere.
Jeg ropte på ham, <IP> han snudde seg <VPATT> i vår retning, <IP> men jeg tror ikke han
kjente meg ordentlig igjen.
Nå smilte han høflig i vår retning.
Far la seg tilbake på sin side.
Min egen bror.
– Din kødd, nå tar vi en middag, nå gir vi faen!
Han krysset det bare ut av sitt liv med en ny ro.
– Jeg skal ha det på mitt kontor, slapp av, det er privat.
Vi bar det inn på mitt kontor.
Hun sa at hun ikke gjorde utsmykningsoppdrag, kompromisser og direktørfruer som velger
rammer, det var ikke hennes greie.
Vi tok en drosje til hennes studio.
Etter en times tid satte vi oss i hennes bil, en gammel folkevogn.
– Du er så lik din far, det har jeg aldri fortalt.
Det var hennes lille stund.
Men det ble mitt landskap.
Da min bror nesten ble drept, var det som om noen løftet vekk en diger sten.
– Noen som visste at min far tok livet av seg.

Og din mor?
Hva er det som er din glitrende analyse her?
Din far var bare et lite...
– Hvor er min far oppi alt dette?
– Din far tok livet av Randi Carlsens datter.
– Din far var ansvarlig for at Randis datter døde.
– Hvis du kom for å la andre hate din far.
– Jeg kunne ikke hate din far.
Tara er din søster - skjønte du ikke det?
Har ikke din mor...
Hun er din søster.
Picasso som var et av hennes store forbilder.
– Din far?
Noen ganger var det som om han trykket min hånd, trakk den til seg.
Tåge er borte og jeg hører min egen pust bedre.
Hun strekker seg litt opp og legger handflaten mot hans hånd.
Se her, Pia - han legger armen sin på hennes skulder.
Det er hans barn.
Min far.
Jeg elsker denne lignelsen, for den beskriver mitt eget liv.
«Men da han ennå var langt borte, så hans far ham...»
Din i Kristus
Han stønnet tungt, som om det kom fra dypet av hans indre.
«Han kan ikke bare ha gått sin vei!» gjentok hun stadig.
Han angret sine tidligere feil og den smerten han hadde påført barna.
Clint følte at det ikke var hindringer lenger, og så tapte han sitt hjerte til henne...
Han hadde elsket hennes innstilling, hennes skjønnhet og hennes evne til å gi seg selv.
Som om det skulle vært et svar på hennes indre spørsmål, opphørte duren utenfra, og nå
hørte hun fottrinn rett bak seg.
Sherry så opp i de mørke øynene og samlet hele sin viljestyrke.
«Sam er en av mine gode venner.»
Antakelig sitter han på min plass om noen år.»
Sherry kunne ikke tro sine egne ører.
«Han ber ikke om min tilgivelse,» svarte faren.
«Han er din far.»
Sherry trodde ikke sine egne ører.
«Det er til ditt eget beste.»
«Til mitt eget beste?
Var du borte fra meg i åtte måneder til mitt eget beste?
«Lov meg at du gjør ditt beste for ikke å være alene.»
Dette var i sannhet en ny versjon av hennes tidligere forlovede!
Madeline, hent sakene hennes, og dine egne.
Min erfaring er at de bare får enda større matlyst på det de egentlig er ute etter.»
Sherry nektet å lee seg, og Madeline fulgte hennes eksempel.
«Hun trenger ikke min hjelp,» sa han.
Hun lukket øynene og bad en bønn om at Gud måtte beskytte dem, uansett hva Clint og hans
nye venner hadde i sikte.
«Det var til deres eget beste,» sa Erm.
«Ingen har bedt om din beskyttelse, Supermann.»
De fikk henne, meget mot hennes vilje, til å smile.
«Han er like opptatt av deres sikkerhet som jeg.»
«Han har sine metoder.
Dette kunne bli hennes eneste sjanse.
«Du ser bare dine egne illusjoner,» hvisket hun.
Nå fryktet hun hans vrede mer enn noensinne.
Derfor søkte hun mental tilflukt i hans nærvær og den dype stemmen hans.
Din far har sendt dem.»
Jeg ville ikke at du skulle få vite det jeg nå har sagt og tro at din far var en
forbryter.
Sherry stirret på venninnen og lurte på om hun var ved sine fulle fem.

«Din far?»
Dette er mitt liv.
Men det var ikke min idé, og jeg har ikke bedt om dette.
Hennes forhold til Clint bød avgjort på en interessekonflikt.
«Jeg må snakke med min forlovede.
Han strøk seg med en nervøs hånd over det brune håret og så forbi Clint med sine lyseblå
øyne.
«Det er ikke på den måten jeg driver forretningen, mine herrer.
Med det samme de to bilene var ute av syne, styrtet Clint ut til sin egen bil og kjørte i
stor fart til Eric Grayson.
Det betydde at han ikke møtte fram i sitt eget bryllup.
Clint sank ned på putene og så bedende på sin kommende svigerfar.
«Hun vil tro at jeg forlater henne slik du forlot din kone.»
Din far klarte å få FBI involvert, ettersom noen av aktivitetene krysset statsgrensene.
Ingen kunne si når det ble min tur til å vitne.
«Sherry, jeg vet at det er vanskelig å forstå, men når du får mer innblikk i alt dette,
vil du innse at verken din far eller jeg hadde noe valg.
«Jeg gjør det ikke for hans skyld.
«Burde du ikke ringe din far først?
Jeg foreslo ham fordi han er din far.
Det er ditt liv og dine valg.
Det er ditt spill.
Hvis du velger å betrakte det som et feilgrep, så er det ditt valg.»
Var det virkelig hans valg?
Clint kunne ikke la Sherrys sviktende tro ødelegge hans egen.
Hadde faren sendt Gary til henne for at hun skulle glemme Clint, som han altså hadde i sin
hule hånd?
Tro mot sitt ord dukket Eric Grayson opp ved Sherrys hus med politieskorte.
«Clint er vårt viktigste vitne i saken mot Givanti,» sa Eric.
«Det var til hennes eget beste.
Jeg har med noen av dine saker også.
Beskyttelse er ikke mitt fag.
«Jeg syntes du sa at det ikke var ditt fag å beskytte Sherry.»
Din far kan sende bud på meg når som helst.
Etter denne lyden kom det verste smellet hun hadde hørt i sitt liv.
«Jeg antar at dere vil gi min far beskjed om den siste utviklingen.
«Hun sa hun ville snakke med sin far,» sa Gary.
«Du kan ikke stanse dette så lenge rettssaken skal gå sin gang,» sa hun.
«Du med all din makt,» sa hun spottende.
Din far vet det.
Det var ikke min skyld.
Jeg gjorde bare min plikt.»
Hadde hun kurert frustrasjonen og sinnet ved å love å stå ved hans side?
Hun lurte på om det skyldtes dusjen eller hennes kjærlighetserklæring.
Det var min eneste forbindelse med deg.»
«Men din far har gitt klar beskjed om at du ikke skal være med i rettssalen.
«Jeg trenger din styrke, Sherry,» hvisket han og kysset henne på pannen.
Hennes far stoler på meg.»
Du vil ikke tro dine egne øyne.»
Jeg har ventet lenge på at Gud skulle sende den rette mannen i min vei.
«Din far.»
«Han er ikke min far.
«Hvis jeg ikke øyeblikkelig får snakke med min datter, skal jeg sørge for at du får
sparken!»
Man skulle ikke tro at slutten på hennes verden lurte bak nærmeste hjørne.
Jeg skulle ønske jeg kunne overtale din far til å si det til deg, men han vil ikke.
Han snudde seg og så faren sitte i sin BMW med en telefon i hånden.
«Var min søster med i bilen?
Hvis ikke han var blitt skutt, kunne Rivers og Paul og hans bror vært i live, og jeg ville
ikke engang behøvd å vitne.

Clint var meget anspent resten av dagen, mens han hørte venner og kjente vitne om hans
karakter.
«Jeg prøver å beskytte min datter!
«Det har du mitt ord for.»
Hun måtte ikke glemme at Gud fremdeles satt på sin trone.
Og han trengte hennes forståelse resten av livet.
Jeg fulgte min egen dømmekraft.»
«Din datter døde!
Men ta ikke din far for at han ble nødt til å gjøre jobben sin.
Jeg har aldri vært så sint i hele mitt liv.»
Din far fortalte meg hva du gjorde.
Gary og Paul og hans bror.
«La oss gå inn og snakke med din far.
Det var hans idé.
Hva med din skyld?»
Ingen visste om meg uten min bror og Zeke.»
«Ja, min bror,» Paul skalv om munnen.
Sherry trodde ikke sine egne ører.
De var altfor opptatt av å redde sitt eget skinn.
Det var min største feil.
Nå kan du be din siste bønn!
Dette er din siste sjanse.»
Hvorfor hadde han ikke bare latt tingene gå sin gang til han kunne bevege seg fritt
omkring igjen?
«Det var i hvert fall ikke min skyld.
«Det er min skyld.
«Betyr dette at jeg fremdeles får være din far?» spurte han.
Deres kjærlighet skulle bestå enhver prøve.
Alt han gjorde, var til mitt eget beste.»
Han er fremdeles vår far.
«Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere.
Det varte ikke lenge før Sherry kunne stå opp og gå til fellesrommet, der mange av hennes
venner var kommet.
«Jeg tror ikke mine egne øyne.»
Sammen med Clint hadde hun funnet sitt lille paradis.
Da Eleanor gikk ut fra sin store, smakfulle dagligstue og inn i sin store, smakfulle hall,
lot hun hånden gli varsomt gjennom håret foran og klappet deretter på de myke krøllene i
nakken.
Hun stirret på den, hypnotisert av dens fordringsløse, men likevel dødelige nærvær, og hun
kunne kjenne hvordan giften allerede sivet inn i sjelen hennes.
Eleanor satt ved toalettbordet og klappet varsomt beige underlagskrem inn i sitt fuktige
ansikt.
Det tok all hennes viljestyrke ikke å sprette opp og følge etter ham.
Det kunne da vel ikke være hans egen fødselsdag?
Eller solte han seg i sin egen suksess som utro, og nøt hvile og komfort i sitt velordnede
hjem i Surrey etter sine utskeielser i London?
Hun greide ikke å bite i seg et grynt av avsky over sin egen stupiditet.
Hans tale til plankomiteen hadde vært mesterlig, om han så skulle si det selv.
Han hadde ringt og avgitt sin unnskyldning - den dritten!
Ser du på datteren din mens min mann knuller henne?
«Jeg er nødt til å tenke,» sa Eleanor, i sine egne ører hørtes hun forferdelig tafatt og
forsonlig.
Verken for deg eller din datter.»
Min datter heter ikke Ruth.
«Min datter heter ikke Ruth.»
Hans beskjeder til kontorets ansatte, som han leste inn på diktafon mens han kjørte til
eller fra Surrey, var legendariske.
Selvsagt gjør du ikke det, ditt fjols, hva innbiller du deg at alt dette dreier seg om?
tenkte hun og foraktet sin egen naivitet.
Hennes leilighet.

Er dette din leilighet eller din mors?
Se til å svare, da, ditt ynkelige lille ludder!»
«Hvis du er hans datter, da er altså den kvinnen...»
Er John Hamilton din far?»
«Mitt navn er Eleanor.
Hvor ofte er John - din far - her?
«Var din far der da, Susan?»
«Din mor har helt rett.
Jeg har ikke vært frisk, og John, din far, har hjulpet meg.
«Hva har din far sagt om det?»
De kommer nok til å skjemme meg bort på sin måte.»
Og mens hun kjørte, forsøkte hun å forstå følelsene som nå var i ferd med å fordrive
hennes tidligere følelse av velvære.
Sannsynligvis visste han ingenting, og hun måtte gjøre sitt ytterste for at han ikke
skulle få vite noe heller, ikke på lenge ennå.
«Du har et biapparat der nede, din drittsekk!
Du har fått lagt inn biapparat med ditt eget nummer nede hos henne!
Storebroren min, min sjenerte storebror begynner å bli gammel.
Og det er selvsagt hennes fulle rett, men det gjør det - hva skal jeg si?
Meningen var at jeg skulle trøste deg, ikke plage deg med mine små problemer.
Men den brant videre, sved hett mellom lårene hennes og gjorde krav på hennes fulle
oppmerksomhet.
Å vite at han alltid ville komme hjem i helgene, hadde vært hennes anker.
Huden hennes hang i slappe folder, likbleke i måneskinnet som ble reflektert fra
sengetøyet.
– hennes tante?
Om meg, hans kone.
Jeg skal forklare henne hvorfor jeg ikke vil at hennes far skal få vite det, så du behøver
ikke å tenke på det.
Min - min mann har sikkert nevnt det.»
Å, til min bror.
«Hallo, Susan, dette er din tante.»
«Din tante.
«Jeg tenkte at det minste jeg kunne gjøre etter vårt noe underlige møte forleden kveld,
var å invitere deg på besøk.
Det forstår jeg, og jeg er sikker på at din mor ikke vil ha noe imot det.
Jeg er sikker på at din mor vil forklare deg hvorfor.»
Til hennes lettelse lot det til at den seksuelle opphisselsen som hadde slått pusten ut av
henne hver natt, nå var under kontroll.
Britisk understatement på sitt beste.
Til sin avsky merket hun at kroppens verkende lyst på ham, tiltok av seg selv.
Hennes fremtidige kalender var fortsatt avhengig av at John kom og gikk.
Det er ikke ditt bord, vet du.
Hvis din far spør henne, kan det...»
Det var ikke min mening å snakke nedsettende om verken størrelsen eller skjønnheten i
din...»
«Du behøvde ikke å ha gjort så mye for min skyld.»
Kanskje min oppgave ikke vil bli så krevende tross alt.
Han gjorde sitt beste for å holde distanse til hennes luner og raserianfall, men et visst
engasjement var likevel ikke til å unngå.
Du er min store glede.»
Din far vil gjerne snakke med deg, han sier at han nesten ikke ser deg for tiden.
Din mor har helt rett, du kan virkelig ikke snakke til henne på den måten.
«Men det er da ikke min smak, kjæreste.
Vi skal oppdra henne som vår egen, og...»
Johns hender på brystene hennes, munnen hans som hvisket i hennes øre, hans hofter mot
hennes.
Hun fikk et glimt av sitt blussende ansikt idet hun passerte speilet på soverommet, og
smilte til seg selv.
«Min mann er blitt lagt inn her.

Jeg er hans kone.»
Min mann holder kanskje på å dø, og jeg...»
«Men jeg vil se min mann!
«For Guds skyld, la meg få se min mann!»
«Tro meg, jeg vet hvor bekymret du er, og selvfølgelig skal jeg gjøre mitt ytterste for å
hjelpe deg.
«Jeg er hans kone.»
«Jeg forsøker å snakke med legen om min mann.»
Denne kvinnen har overhodet ingenting med min mann å gjøre, og det hun eventuelt trenger å
vite, vil hun få vite av meg.»
Jeg synes det er mer riktig at John bare har sin virkelige familie her nå.
Jeg har ikke gjort det for din skyld, jeg har forsøkt å redde henne.»
Det var ikke min skyld - ikke hans heller.
Men, tenkte hun videre, det er som du sier, våre problemer får vi la ligge.
Med en gang kroppen hadde trukket sitt siste sukk, var den bare et skall som ingen bodde i
lenger.
Du snakker om min mann!
Hva mener du med at han er din mann?
«Eleanor var hans første kone.
Ruth hadde ‘ordnet opp i ting‘ med sin vanlige effektivitet.
Det er ikke snakk om at jeg vil akseptere at jeg ikke kan kommunisere med min mann.
«Din mann er her, Mrs Hamilton.
En av de første tingene vi skal gjøre, er å sørge for at han får sin egen rullestol.
«Din mann vil få den beste behandlingen som finnes for denne typen hjerneskader, men det
er ikke snakk om noen mirakelkur med øyeblikkelig virkning.
Er det noe du eller din datter har lyst til å spørre om?»
«Det der er akkurat like uoppdragent,» sa Sophie smilende og hevet sine egne øyenbryn til
svar.
«Mener du at han ikke er permanent vegeterende likevel?» spurte Barbara, og Eleanor merket
at kvinnen gjorde sitt beste for å oppfatte hva terapeuten mente.
I de første ukene etter ulykken hadde det ikke vært tvil i hennes sjel:
Tenk på vår klient som hadde hatt diagnosen vegeterende i åtte år.
Jeg ser jo ting fra min side.»
«Men andre ser ting fra sin side.
Det som skjedde mellom din far og Eleanor og meg, angår ingen andre enn oss tre.
Han er fremdeles min mann, i juridisk så vel som moralsk forstand.
Jeg har mitt eget liv å tenke på, og jeg må fortelle dere en ting til.
Jeg kan ikke greie å ta meg av din far alene.
Jeg trenger din hjelp, Susan.
Det var ikke min mening å komme inn på det igjen.
Ikke overlat pengesaker til menn, Susan, slik vi gjorde i min tid.
Det begynte da jeg fikk se en avisreportasje om en stakkars ung mann som var akkurat som
din far.
«Jeg er tross alt hans kone.
Han er hele min verden, han er alt - bortsett fra deg, Susie, er han alt jeg har å leve
for.»
Jeg vil ikke kaste bort min dyrebare tid hvis du ikke fungerer, vet du.
Du - du ser ut som ditt eget liv.
Hvordan våget du å nekte meg min rett?»
«Og jeg hadde sikkert min del av skylden.
Hele tiden på vår klode pågår naturlige opprør, på avstand er de fleste av oss
solidariske.
I vårt hjem kan jeg ikke huske at det en eneste gang falt et hardt ord om jøder.
Ikke så merkelig det, vi to hirdgutter må ha vært utålelige i vår selvsikkerhet, vi hadde
makta.
Nei, min far indoktrinerte meg ikke.
Fikk du din straff?
Hadde vi sveket våre fedre?
Min far og nazismen har jeg tenkt på mange ganger.
Flere har villet at jeg skal skrive om min bakgrunn, det kan virke som om de venter seg

spennende avsløringer.
Man ville ikke se sine motsetninger i øynene, selve kjernepunktet.
Dette har siden dannet grunnlaget for alle mine grublerier over kjærlighetens vesen.
Jeg bor i mitt barndomshjem, det er et gammelt hvitt hus midt i Stasjonsbyen.
Det var på latinskolen i Drammen jeg startet min løpebane som kommunist.
Jeg visste at ingen var kommunister i klassen, av medfølelse ville jeg gi partiet min
stemme.
Underbevisstheten går sine egne veier.
Hvor mye av vårt våkne liv er dirigert av underbevisstheten?
Det gikk bra lenge, men så begynte han å skulle gjøre inntrykk med sin sjel.
Alle dine strategier gjør ikke inntrykk på meg, de tilhører fortiden.
Hver gang jeg ble kjent med et menneske sørget jeg for å tilkjennegi min bakgrunn.
Og min mor.
Min mor og skogen.
At han bevisst gikk inn for å svike sitt fedreland må jeg avvise blankt.
Jeg tror det var hans smil gjennom tårer som fikk meg til å oppdage dualismen og
mangfoldet i oss.
Vi må bli opprørere uten romantikk, basert på psykologiske realiteter, på våre egne indre
blandinger.
De så sin egen sammensatthet som en negativ splittelse.
Gorbatsjov, den største statsmann i vårt århundre, viste vei, han viste at innrømmelsen er
den største seier.
Samtidig la jeg mine planer, en dag ville jeg slå til.
Han sitter på sin gamle glassveranda og speider oppover og nedover elva.
Kristoffersen er enkemann, han savner sin kone, hun var den eneste i hans liv.
Igjen legger jeg frem mine teorier om forelskelsen som imperialisme.
I mitt stille sinn priste jeg meg lykkelig for at jeg fortsatte spillet.
Jeg gikk av toget og gikk den lange rette gaten ned til mitt hjem.
De samlet seg snart om den politiske episode som har betydd mest i mitt liv.
Det var på Nationaltheatret i 1971, da den revolusjonære bølge var på topp i vårt land.
Mitt skuespill var psykologi og pasifisme, men skuespillerne ville ha en revolusjonær
plakat.
I venterommet rådde en løssluppen stemning, pasienter som ironiserte over sine sykdommer.
Jeg sa jeg måtte hjem, mine foreldre ventet med middag.
I mine drømmer lever stadig mor og far.
Det betyr at du godtar de andres angrep, men i ditt storsinn forsvarer du din venn.
Jeg våknet og igjen dukket min reise til DDR opp i minnene.
Hadde mine skriverier gjort meg til en mulig spion?
For at de andre, som kjente til min posisjon, skulle tro jeg hadde prøvd.
La henne og maleren holde på, det er ingen tvil - etter at Rita lot seg imponere av
malerens Hamsun-stil, har hun bleknet for mine følelser.
Ditt hat mot jøder og innvandrere er ikke tanke, bare følelse.
Så hat deg selv, hat ditt eget hat.
Ditt hat og ditt behov for syndebukker gjør deg bare til en liten redd og dum bølle.
Din tøffhet skal dekke over din redsel, vær modig og oppdag deg selv.
Også jeg må ha utløp for mine perversjoner.
Jeg gikk nedover landeveien, plutselig gikk min mor ved siden av meg.
Jeg tenker på Rita og skriver mine linjer.
Det etiske var selve ryggraden i deres diktning.
Det er vår jobb.
– Jeg kjenner til din nazistiske bakgrunn, sa han, jeg synes du skal skrive om det.
Min far gikk for langt.
I det øyeblikk andre marsjerer inn i ditt fedreland, griper du til våpen.
Gorbatsjov er mitt nye ideal.
Det var en gammel tysk kaserne - her har jeg vært en gang i min barndom, tenkte jeg.
Det nytter ikke å lure CIA eller KGB, din amatør.
Jeg sitter ved mitt lille bord og skriver.
Jeg gikk nedover til det gule huset, mitt nye hjem.
Det varte en stund, så dukket trangen til å renvaske min far opp igjen.
Rekker noen av våre etterkommere å redde seg over i et annet solsystem?

En stilig kveld, mitt behov for action melder seg.
Hva min far gjorde galt?
Min oppgave i den kalde krigen var altså å gjøre botsøvelser på muren i Berlin.
I Berlin var altså min oppgave en dobbeltsidig botsgang.
Etablissementet ser ut som et hotell, jeg står ute alene og lengter inn til vårt
fellesskap, vi tullinger imellom.
Vårt fellesskap tar igjen form.
Men på morgensiden ble det igjen latter i vår kjære storstue.
Jeg har ikke klart å holde det i orden, min egen skyld.
Våre barn har fått 2. verdenskrig i arv.
Mitt forvirrede syke sinn klarer ikke å finne det ut.
Jeg har danset min siste tango.
Den franske og den tyske soldaten som står mot hverandre med senkede hoder med hendene på
hverandres skuldre.
Et brev som forsøker å forklare meg vårt forhold.
Det blåser litt, min barndomsvenn satte garna, jeg rodde.
Ja, mine barn.
Og ditt engasjement for det tredje standpunkt var ikke annet enn ren fornuft, du må ikke
dra det i tvil.
Hennes siste bemerkning fikk meg til å takke Gud og velsigne mitt råtne spill.
Nedover mot Sentralstasjonen lot jeg mitt hat til Rita løpe fritt.
Rita er ganske sikkert noe helt annet enn min drøm om henne.
Joda, også jeg hadde mine kjepphester.
Jeg synes du skal skrive din selvbiografi.
Det var vel egentlig høydepunktet i mitt liv.
Eller kanskje jeg skulle skrive om min romanse med Suzanne Brøgger?
Så kom hun, hennes vakre lår sto like foran brevsprekken.
Igjen ble jeg satt ut av spill, mitt sinn var plutselig i den verste forvirring.
Alle tre personer i min Sarakvartett, men for oss to levende mennesker.
Mitt forhold til Rita viser det - hele tiden veksler jeg mellom opprustning og
nedrustning.
Er denne dualismen selve essensen i vår tilværelse og ingenting å gjøre med det?
Dette er vår tragedie.
Hun satte seg inntil meg og lente hodet mot min skulder.
Jeg vil gjøre noe med det, jeg skal gjøre opprør mot min egen skjebne.
– Min mor.
– Du var glad i din mor?
– Hvordan tok din far det?
I fem år har jeg kjempet for mitt siste skuespill Carmen og Don Juan.
Det var en stygg historie, en av de mørkeste i mitt liv.
– Så nå sitter du her i din ensomhet, sånn som du engang var oppe i det.
Hennes siste replikk tydet på det.
– Hvis ikke gjør jeg det på min egen måte.
I våre antiamerikanske holdninger, i vårt hat til McCarthy og Nixon, glemte vi Stalin.
Man skal sørge for å være litt større enn sin skjebne, sa Hamsun.
Etter harde år etter krigen fant de hverandre igjen i skauen på sine gamle dar.
Det var han ikke, ikke i selskap med sine nærmeste venner Einar Førde, Tron Gerhardsen og
Finn Fostervold.
Hvem av oss tør å stå åpen og naken frem uten å skjule våre følelser bak en tøff maske?
I min ensomhet ruster jeg ned, når jeg treffer henne, spiller jeg det gamle spillet.
Var nå tiden inne til å avblåse mitt ynkelige spill?
Alle mine siviliserte tanker sa jeg skulle legge kortene på bordet, men alle mine urgamle
instinkter sa nei.
Jeg måtte holde meg til min ynkelige «styrke».
Jeg begynte å spørre ham ut om hans barndom.
I alt sitt mangfold sto han støtt på det tredje standpunkt.
Hva skal jeg skrive for å få majoriteten til å stikke hull på sine egne byller?
Se dine motsetninger i øynene og bli - nei, hel blir du aldri.
– Takk for at du stemmer på mitt parti!
Ikke et ord til meg, ikke et ord om alle mine artikler i Arbeiderbladet.

Hennes mann sto sur og utålmodig og ventet i bakgrunnen.
Dessuten vil de neppe ha mine ord om Treholt.
Likevel hadde Ibsen et bilde av Strindberg på veggen, og hentet inspirasjon fra hans gale
øyne.
Du skal ikke skrive som om du skriver din siste bok, men den nestsiste.
Men kultursnobben har ikke oppdaget vår sjarm, de forstår seg bare på Geiranger.
Det er vårt opprør heretter.
Hennes mangel på ærgjerrighet, hennes skjødesløshet med sin egen sjel.
Min observasjon er at bevisstheten har større innflytelse på underbevisstheten enn man
vanligvis regner med.
Det finnes sikkert lesere som irriterer seg over min mangel på gjennombrudd hos Rita.
Din irritasjon er rettmessig, her er det noe muffens.
Hun er bare nok et bytte jeg i mine dagdrømmer gjerne vil nedlegge.
Hun kommer aldri til å få vite om mine drømmer, jeg kommer aldri til å gjøre noe fremstøt.
Mine drømmer kan du ikke ta fra meg, men jeg så gjerne at du gjorde det.
Jeg for min del er glad i det beste i deg, jeg vet det, fordi jeg har sett det.
Lenge hadde mitt sinn vært i balanse, men nå dirret det.
Han var en periode en slags reservefar, på den tiden da jeg ikke var på talefot med min
egen far.
Vi diskuterte, min venn X. og jeg mot den tredje.
For første gang i mitt liv hadde jeg ikke lyst til å snakke om Hamsun.
Noen av de som ut fra nøytralistiske pasifistiske ideer kom til å samarbeide med fienden,
som min far, fikk for hard straff.
De er interessante i sin tenkning.
Knut Hamsun om sine romanpersoner:
Hun fortalte at hennes venn ble drept i en motorsykkelulykke for tre måneder siden.
Men det er hemmelig, min datter og min venninne må ikke få vite det.
Da ville de blitt ute av seg, deres erfaringer med meg som gal er meget dårlige.
Min datter og hennes mor sto over meg, det var de som skulle skyte meg.
Jeg skulle til å spørre en gammel dame om veien, men plutselig husket jeg ikke min egen
adresse.
Skal du aldri stå til rette for din heksejakt?
Hun vinker til meg fra vinduet, nesten sånn som min mor en gang vinket.
Vakre Drammen med sine mindreverdighetskomplekser overfor hovedstaden, det skal nok flere
krefter til for å gjøre deg til en kulturby.
Mitt opprør mot psykiatrien ser ut til å fungere.
Jeg forrådte aldri min far, jeg har bare villet forklare ham.
Min reise til DDR har jeg aldri angret på, til tross for eksklusjonen.
Johan var en fanatisk tilhenger av Sigmund Freud og hans psykoanalyse, og selvbedrager var
hans yndlingsord.
Og imens trekker vi den efter paragrafen ut av dens lovlige element og putter den i den
sorte gryte.
Og hva maleren Ditlef angår, så var han neppe en så dårlig forretningsmann som hans
kontrakt med oss kunne tyde på.
Den hadde vel funnet oss ganske underholdende på sitt vis, eller kanskje allerede notert
oss som lemmer av menigheten.
Og så gikk vi vår vei og overlot den til dens eget ensformige selskap.
Vi burde vite at tingene bare eksisterte i vårt eget indre.
Tingene eksisterte i vårt eget indre - men det fantes jo intet i vårt indre, vi var tomme
som potter i maven.
De gjorde nå sin nytte, de laget faktisk mat.
Å utsette seg for hennes vrede, det var som å stikke hånden borti en høyspent ledning.
Et forklaret smil bredte seg over våre lepper da vi merket luften av stekt flesk og
speilegg.
Våre fedres veier var ikke våre veier.
Hans sinn var klart og kysk.
Randi ville få sin fulle hyre.
Vi, den mannlige del av befolkningen, imøteså hennes komme med en viss spenning.
Den som ikke nevnte tingene med sitt rette navn, han skulle snart få med Randi å gjøre.
Men det var ikke håp for Randi - hun var ekte kvinnfolk med hver trevl av sin kropp.

Vi hadde bare hatt vårt daglige arbeide.
Vi andre la et visst bånd på vår uansvarlige sjargong, når Alf var til stede.
Han var en av dem som bygger sitt liv på prinsipper.
Det hadde hatt sin virkning på henne.
Det han ville vite, var om hans venn ønsket å inngå noe samvittighetsekteskap med Erna.
Og da Alf fikk vite det, noterte han seg faktum og vendte tilbake til sin Erna.
Han visste bare ikke om det selv, for alt som het sjalusi, stred mot hans prinsipper.
Hun var merkelig god til å lage mat, og hun la ikke skjul på sin dyktighet.
Og for hans skyld ville nå Astri oppgi allting.
det var hennes taktikk.
Jeg tidde og skrellet mine poteter.
Om han så tyve ganger var min beste venn.
Jeg skrellet mine poteter ferdig og tenkte på helt andre ting.
Vitenskapen åpnet sine tørre yndigheter for oss.
Vår samvittighet holdt en kort tale.
Dunkle problemer er lys og luft for vår stribare rase.
Tvert imot, vi var dem takknemlige for meget, men først og fremst for deres eksempel.
Bare ved sitt avskrekkende eksempel kan en eldre generasjon noensinne øve gavnlig
innflytelse på den yngre.
Men denne tanken utfordret min kritikk og vekket meg.
men jeg kunne ikke stanse min egen tunge.
Hun trodde jeg hentydet til min egen seng.
Hittil hadde hun fått ture frem, fordi hun var en grei pike, og fordi hun hadde sine
hemmelige grunner som vi kjente, og fordi hun ikke hadde suget tingene av sitt eget bryst.
Det gjør vi ikke lenger, mine herrer.
For mitt eget vedkommende følte jeg at slik var det.
Din gris!
– Disse tingene skal få gå sin gang! tenkte jeg.
Erna snakket med sin mest kjælne stemme:
Johan forsøkte å le av sin egen vittighet, men det ble ingen riktig klang i det.
Jeg for min del var heller ikke høy i hatten.
– Du syns det ville være usselt av deg, fordi han er din venn?
Allikevel hadde jeg det nesten godt, ja følte som et slags velvære når jeg tenkte på min
venn Johan;
Johan ønsket inderlig å verne om sin dyd, av mange grunner.
men av frykt for å såre kvinnen i hennes udødelige forfengelighet, begjærer han henne som
en rasende.
Hadde Erna lukket hans munn med et kyss, som det står i de pene bøkene?
Og kvinnen ser hans kjærlighet og aner ikke at det er hans forfengelighet hun ser.
Jeg svulmet av forfengelighet over min tankerekke, og merket meg dette som et ytterligere
bevis.
Hadde jeg nå bare kunnet kremte, så ville min lykke ha vært fullkommen.
Johan hadde allerede flyttet seg over til sin egen stol, kunne jeg høre.
Det eneste jeg ikke kan være enig i, er at hun endelig skal bedra ham med hans beste
venner.
– Forresten er det slett ikke sant at du er hans beste venn.
– Min ynkelige venn, det skal du få betalt! tenkte jeg.
Din usling!
– Min kjære Johan, du skal få betale for det der!
Dere alle syns jeg er ond og utakknemlig, dere står på hans side alle sammen, dere hater
meg.
– Dere sier at han ofrer seg for sine medmennesker! sa hun.
Det er mange mennesker som er gode, fordi de soler seg i sin egen prektighet.
Og hvorfor krever du at han skal oppgi det han synes er rett og riktig for din skyld?
Nei, han holder på idéene sine, fordi det er hans ideer!
jeg kunne ikke fordra mitt eget selskap.
Sittende midt i mitt værelse, en levende skive for hele mitt innbos muntre forakt, innså
jeg dette.
Og dermed har man dømt den, nøyaktig som skribenten har dømt sin setning når han tenker:
Var min forelskelse falsk eller sann?

Jeg ville reise min vei.
– Du er min forlovede, hvisket hun.
Bukse, skjorte og gamle seildukssko, det var min drakt.
Dessuten så han ut til å være en fem år eller så eldre enn sin venn.
Johan var et svin med sitt ytre.
Inne i atelieret en stund efter ga hr. Peter Møllendorff oss forklaringen på sitt besøk.
Men da hr. Fearnley Jensen - en doven håndbevegelse - nettopp var i Kristiania - Oslo, om
forlatelse, et fint smil - med sin seilbåt, kunne han ikke motstå fristelsen til en
seiltur nedover langs kysten.
Han er jo ikke egentlig av mine folk.
Maleren Ditlef var ikke egentlig av hans folk.
Hans billeder virket mangen gang, som om de var fullstendig nymalt.
Mine bukser var som en vaskefille.
Hos oss hadde den våte ullen sitt sentrum.
Heldigvis var det bare vår ende av bordet som hørte det.
Johan led av mindreverdighetsfølelse og forsøkte å hevde seg på min bekostning.
Der satt jeg, dum som en sau, ved siden av Sigrid, og om det hadde gjeldt mitt liv, kunne
jeg ikke ha funnet på et ord å si.
Og da denne person hørte hans navn, sa han:
og da jeg kort tid efter kom i hans hus, hva fant jeg?
Et billede av min slektning Thomas Fearnley!
Han sank et øyeblikk hen i grubling <IBAR> og betrodde oss derpå hviskende at også hans
høyeste ønske hadde vært å bli maler.
Men man rådet ikke selv over sin skjebne.
Han ønsket absolutt å skåle med Johan, men var ikke i stand til å huske hans navn, kunne
absolutt ikke erindre navnet hans.
Johan hadde satt seg ute på verandaen med sin pipe og sin pjolter.
Hvorfor skal en mann hoppe omkring på gulvet som om han var gal, når han faktisk er ved
sine fulle fem?
Han gjorde sin plikt, han danset det høyst nødvendige, men med en hoven og åndsfraværende
mine, som om det hele ikke angikk ham.
Min forlovede.
Deres instinkter danset i all nøkenhet der inne, de ga seg hen i den samfunnsmessig
tillatte form for offentlig utukt.
Der svingte Randi forbi med Fearnley Jensen, øm og god mot ham med hver linje i sitt
legeme.
– Alt kan han, alt mestrer han - si meg, frøken Evelyn, har De lest hans artikkel om
kvinnen?
Det er tidens løsen, mine damer!
Hun må ikke glemme at bare ved hjelp av sin kvinnelighet kan hun helt og fullt beseire oss
– La herr Mussolini snakke tøv til sine fascister, men la oss være fri!
De hadde lært å elske sine venner nede i skyttergravene.
Men da krigen var slutt, så hadde de fått sitt preg.
Deres utseende måtte rope til de unge mennene:
Er det ikke rimelig at hun forsøker å utnytte den nye situasjonen til sin fordel?
Til sin fordel, det vil si å skape seg nye rettigheter, nye friheter, nye tillatte ting.
Og vi skulle vite å utnytte den nye situasjonen til vår fordel.
Tenk vi vedstår oss vår erotikk.
– Hele vårt offiserskorps er pålitelig, sa hr. Fearnley Jensen.
– Vi må be om unnskyldning for vår venn Johan.
Jeg følte kvalme over min egen opphisselse.
Min sidekamerat anklages, han gråter og gråter av skrekk, og påstår at han ikke har
skrevet noen lapp.
Jeg vet også at hans og min skrift ligner hverandre.
Knirk! sa den ganske sakte, som om den jamret seg i sin ensomhet.
Ta hans kvinne fra ham igjen, øyeblikket er der, hun er svak, hun er redd.
Litt efter kom hun inn igjen på sine bare ben.
– Det er min egen seng forresten, om det kan interessere deg.
Det knirket i sengen hennes igjen, og der sto hun i døren i sin gule og blå pyjamas og med

røde tøfler.
Skal jeg forføres, så ønsker jeg å forføres for min egen skyld.
– For din egen skyld!
Hvor mange menn tror du det er som blir forført bare for sin egen skyld?
– Dessuten er han min venn, sa jeg.
– Dessuten er han min venn!
Dessuten er han min venn!
Hennes takknemlighet stakk meg som nåler.
Jeg ble hans overmann.
Jeg beundret og hatet ham fordi han var min overmann.
Jeg hadde oppgitt de fleste av mine hemninger, jeg var barn igjen en stund.
Han tok meg i armen og trakk meg med seg inn på verandaen, inn på mitt eget værelse.
– Alf ligger og sover der inne! hvisket han og pekte inn mot sitt eget værelse.
Han så så lastefull ut, sa hun, at han tiltalte hennes fantasi.
Det stred vel mot et eller annet av hans prinsipper.
– Så ville Erik ha hans tillatelse til å bryte opp døren alene;
Alt det som hans instinkter tilsa ham å gjøre, det forbød prinsippene ham.
Og den konflikten må ha vært så pass hard at den har slukt hele hans bevissthet.
Når du vegret deg allikevel, så var det ikke av dyd, min smukke venn, men av ren og skjær
fariseisme.
Johan protesterte mot min fremstilling, men protestene hans ble svakere og svakere.
Jeg burde konsultere Johan og høre om han hadde noe om det i sin psykoanalytiske hjerne nei, Johan?
Det var vår skyld alt sammen.
Alfs skyld og vår skyld.
Dette var hans sak.
De unge pikene måtte gå sin vei med den beskjed de hadde fått.
Hans gode samvittighet hadde ført en kamp med verdens dom, og nå hadde den tapt.
Sånne fortalte sånt til sine venner.
I sin redsel for alt som hette teater og teaterpatos drev den gode Alf oss alle sammen inn
i en ekkel teaterforestilling.
Hun gikk rett bort til sin forlovede og snakket lavt, men fort og heftig til ham.
Vi så på hverandre, og vi kunne lese hverandres tanker, for det var meget enkle tanker
nettopp nå.
Og i det samme kom Astri og hennes Møllendorff inn igjen fra verandaen.
Hun hilste rolig og høflig på de to gjestene og satte seg ned ved bordenden, hvor hennes
plass var.
Hun iakttok hans appetitt.
Og Erik, som la merke til henne, la nå i sin tur merke til Erna.
Vi ble tause ved vår ende av bordet.
Hun fylte sin vertinnestilling til fullkommenhet.
Fearnley Jensen kunne bokse, hans utgangsstilling røpet ham.
Utgangsstillingen og et par kjeveslag, det var omtrent hele hans lærdom.
Da vi sto og holdt Johan under vann, oppdaget jeg at mine egne muskler dirret som efter
kamp.
Men vi måtte sørge for å komme tilstrekkelig langt bak de andre, så vi uforstyrret kunne
gi oss hen til vår fryd.
Vi var henrykt over Johan, vår perlevenn, den ypperste blant likemenn.
Men han hadde vært enda bedre enn sitt rykte!
Vi slepte ham med oss og klappet ham på ryggen og sang hans pris.
Hans blikk under øyelokket ble mer og mer forvirret.
De hadde vasket og spjelket hr. Fearnley Jensen og lagt ham til sengs i min seng.
Ville han be Erik dra til helvete og passe sine egne saker?
Hennes tidligere klær, som jeg hadde revet av henne, lå ved siden av henne som en våt
bylt.
Hun var ferdig, og det var min tur.
– Hvi klager du under stjernene over mangel på lyse punkter i ditt liv?
Men tankene vandret sin egen vei som før.
Overalt ville han da være min overmann.
Hvor bred plass i kjeden av årsak og virkning inntok hennes egen følelse - det vil si,

hennes følelse for meg!
Nå satt jeg her, og fra nå av ville mitt liv ta en ny retning, kanskje bare for en stund,
kanskje for alltid.
Vitenskapelig sett var mitt spørsmål dessverre det rene tøv, man kan ikke sondre mellom
viktige og uviktige ledd i årsaksrekken, likeså litt som man kan sondre mellom nødvendige
og unødvendige forfedre.
Var det en liten blind tilfeldighet som hadde bestemt vår vei, eller var det en stor og
høytidelig skjebne?
Det var forhåndsangsten, min gamle kjenning.
Jeg hadde overvunnet min forfengelighet idet jeg vedsto meg den.
– Men det var ikke min skyld, - føyde hun sakte til.
Hun så på mitt ansiktsuttrykk og ble utålmodig:
Om vi var kloke og tok vare på vår dyd som på en kostelig skatt, hva hadde vi så igjen for
det?
Og ingen hadde lukket hennes øyne opp - det måtte hun iallfall sørge for selv.
Våre øyne er blitt åpnet.
Jeg som var hans nærmeste venn, burde snakke med ham.
Det var saken i sin alminnelighet han hadde tenkt på.
Det er om tingene i sin alminnelighet, har jeg sagt!
Han så mistenksomt på meg gjennom øyekrokene, men lot til å finne mitt utseende ærlig og
oppriktig.
Randis respekt for forskningen har sikkert sine grenser for i våre dager er ikke ekteskapet livsvarig.
Kanskje er det med ham som med vanedrankeren, at han trenger sin lille daglige stimulans i form av nyhet, ny forførelse, ny forelskelse - ellers kan han ikke holde livsåndene
oppe.
– Vår venn Fredrik plages av en fiks idé.
Han må finne menneskelige svakheter hos sine medmennesker.
Tanken på Sigrid fikk meg til å tenke på mitt gamle løfte.
Jeg hadde lovet å slåss med ham for hennes skyld.
Idiotisk leende slapp jeg kofferten ned på mine egne tær.
Jeg hadde fått omtrent så mye juling som det kunne ligge på min kropp.
Vår sommerferie hadde vært en eneste rekke nederlag.
Forelsket mot sin vilje
Tenk at hun lot hormonene få overtaket på den måten, og i hennes alder!
– Dette er et av mine mer diskrete slips.
Ben gjorde sitt beste for å virke uanfektet, men det var ikke så lett.
Ballettdanserinner var ikke hans greie akkurat nå for tiden.
– Da går jeg tilbake til det elendige lille kottet i hybelhuset og spiser en pakke tørre
kjeks i all min ensomhet.
– Travel dag? sa hun mot sin vilje.
Husproblemet hans var ikke hennes sak.
Det oste mannfolk av ham, og hun kjente at hennes egen kropp plutselig våknet.
– Nei, Ben, den står på min side.
Du har litt å ta fatt på på din side, også.
Det er snilt av deg, men du har ditt eget ugress å ta deg av.
Og nå var han tilbake på landet, og i sitt rette element, tenkte Tassy.
Han er tolv, og han synes det er under hans verdighet at mamma skal være her hele tiden.
– Mrs Harvey, det er ikke mitt problem, opplyste Tassy bestemt.
– Mrs Coulter, det er ikke min sak hva du gjør.
Og med tanke på god samvittighet stakk hun bort til Ben mens han var ute, og luket de fine
bedene bak hans del av huset.
– Ikke fortell meg at du angrer på det, sa han og kastet hennes egne ord tilbake på
henne.
– Bo i din del, da, og så lar vi dørene være til du føler du er klar for det.
Hun stanset i døren og fikk dårlig samvittighet fordi hun rømte sin vei, men hun måtte
være alene nå.
Det er tøft nok å greie sine egne oppgaver.
Men tanken hadde sine fristende aspekter.
Hans eget var knust.

– Mamma, liksom, mumlet hun for seg selv da hun gikk sin vei, men det lille smilet nektet
å forsvinne, og hun oppdaget at hun nynnet mens hun jobbet.
Anna slapp forhenget og gikk sin vei.
De dukket opp igjen uten merker etter slag og hugg, og Josh og Melissa dro sin vei.
Bare husk hvem som er dine venner.
Bare tenk deg din dyrebare sønn som får revet av seg hånden...
– Jeg sovnet, og liva er du, min gode fe?
– Jeg har mine mistanker.
Jeg har ikke tapt en runde på aldri så lenge, og da Alexander dukka opp i hallen, skulle
han bli mitt syvende offer for kvelden.
Jannicke vred seg løs, hun dyttet meg demonstrativt i brystet og gikk sin vei.
Jeg var ikke lenger hans problem.
Hennes daglige gjest.
Det var kvinnfolk som kunne sitt yrke.
«Det er synd at du reiser så mye,» sa han og lot sin egen kaffe bli stående.
Thomas fulgte etter og de kom tilbake med hvert sitt lille mål i rødmalt metall og hvite
nett.
Min egen deilige elskede?
Min elskede elskede?
Alt tar sin tid, og alt som skal skje, skjer.
Er ikke dette Deres værelse?
Viker dine øyne?
Dine øyne er en hunds.
Hun ante ikke at det å bli satt utenfor hennes tragedie, pinte meg mer enn å se redselen i
øynene hennes.
Det var ikke min, men hennes opplevelse.
«De kan spare Deres medlidenhet.
Han så ikke en fugl og hørte ikke annet enn lyden av sine egne skritt.
Han måtte se bak seg, men der var ikke annet enn halvmørke kroker og hans egen skygge i
taket og på veggen.
Din stymper av en satan.
– Ikke henne, for hun stjal mitt livsgrunnlag.
Hun trenger intet kors, men det er hennes kors alle sammen.
Det var ikke min skyld, sa den lange.
Forsøk å tenke deg i hennes sted.
«Som vellystige smatt steg hennes bønner mot en innbilt Gud.»
Dette er den beste dagen i hele mitt liv, og heretter skal alle dager bli de beste, for nå
vet jeg hva det beste er.
Han spurte hvor, og det var utenfor hans sektor, sa han, så jeg måtte være vennlig å
betale.
Det må være artig å vite at en liksom stadig redder sitt eget liv.
Jeg sier det til dere som er mine venner:
De lange dagene i stolen ved stranden hadde gjort brua til et speilbilde av hans
sinnsstemning.
– Er det din hytte?
– Sier din far også det?
– Din far er visst en usedvanlig klok mann.
Den spredte seg til krokene i hans sinn, og den sang som i seiersrus:
Bare da sognepresten begynte sin velkomsttale, så han fort opp.
Man ble vant til å se ham, og man ble vant til hans taushet.
– Tillater vår store helt oss å komme innenfor?
– Vår store helt svarer ikke, sa Borgen og vendte seg mot broren.
Skriket ble hørt av stasjonsmesteren og hans assistent;
Hun trakk sitt siste sukk i enerom og med tårer i øynene.
Tror De flyveren som slapp bomben er stolt av sin bedrift?
Jeg skjøt en gammel mann og en gutt - bare for å vinne tilbake mitt menneskeverd.
– Jeg vil gjerne hjelpe Dem, men Deres problem kan ikke løses i en rettssal.
Så snudde han seg og så ned, han ga Gud det beste kort på hånden, sin svimmelhet.
Ferdinand Storm slo igjen, fort og presist og sannsynligvis med vekten av hele sin
skyldfølelse i slaget.

– Her er jo alt som før, jeg mener kulissene, man kan ikke bryte deres krav om et adekvat
handlingsforløp.
Det er blitt tomt etter at din mor gikk bort.
Det er min tur til å si noe, hva skal jeg si?
Vokt dine ord, Gabriel.
– Hadde du ikke ditt eget værelse da?
– La din mor hvile i fred.
– Det burde din samvittighet kunne fortelle deg.
– Din mor kom aldri riktig over det.
Du fortsetter der du slapp, du spiller på min skyldfølelse og dekker deg bak Gud.
Mål din kjærlighet med timene jeg ble stengt inne i kleskottet!
Kan du si det samme om dine egne handlinger?
– Jeg snakker i mitt eget hus!
Jeg handlet overensstemmende med min natur, min kikkernatur:
Det var ikke fornuftig, hans motstand tirret dem.
Jeg foretok meg altså ingen ting, men lot utviklingen gå sin gang uavhengig av min avsky.
– Da er det din mor som ligger inne i kammerset og sier hun snart skal dø?
La de døde begrave sine døde, mumlet han og sjanglet hjemover.
Han hadde sin fulle hyre med å holde seg på bena, og hjem kom han ikke.
– Pass din egen!
Sersjanten åpnet døren på sin side og steg ut på stigbrettet.
De gjorde sitt beste for å virke edru.
«Han tenkte på sitt mislykkede liv.»
Hørselshallusinasjoner - først og fremst hører man sitt eget navn, det er vel et resultat
av selvopptatthet.
Det var ikke min skyld, jeg var ikke hjemme.
Min far het også Mardon, sa han.
Det er ingen mening i at jeg skal ta din seng - hvor skal du ligge?
Snakk ikke slik om din mor, sa faren og rettet seg opp i stolen.
Gutten min, min sønn.
Min fortid, en kjærlig påminnelse, uten baktanke selvfølgelig.
Jeg har min sunne fornuft.
Han lyttet, men hørte bare sitt eget hjerte.
Jeg tror at de som husker har større herredømme over sitt liv.
Din hengivne far.
Nå er det hennes tur til å gå først på toalettet, tenkte han.
Så skrev han kort til sin mor.
Din Bjørn.»
– Hvis du har så mye å beklage deg over, så kan du jo dra din vei.
– Dra min vei? sa hun.
– Hvis du ikke har det bra nok, så kan du jo bare dra din vei.
– Jeg vet bare ikke mitt eget beste, er det det du mener?
Dessuten sa du at min eventuelle inntekt ville bli spist opp av skatten.
Hun kan ikke, ingenting hun sier vil hjelpe, han vil ta et hvilket som helst svar til
inntekt for sin egen aggressivitet.
– Bare skrik, din fordømte fitte!
Hun kommer inn igjen og slukker lyset uten å se i hans retning.
Hun vil gå en tur i skauen, det er hennes rett, hun kan ikke noe for at han står der.
Ingrid har tenkt sitt opprør igjennom og er blitt roligere.
Det har tatt sin tid.
– Tror du det var for min egen skyld at jeg dro på anlegg?
Er det din skyld?
Dette er mitt hjem også, like mye som det er ditt.
Der hun står og betrakter sine egne øyne i speilet over vasken, slår den henne med full
styrke.
Hun har ikke tjent penger på nitten år, og den dagen hun står med sin første lønning i
neven, føler hun seg lykkelig.
– Jeg steller med min egen økonomi, med de pengene jeg tjener sjøl.
– Mine penger er våre, dine er dine.
«Mine penger er våre, dine er dine.»

Hun kan ikke gå sin vei.
– Det var min skyld.
I dag var det hans tur.
Alt gikk sin gang.
Slave, fordømte slavesjel, hver gang du prøver å yte deg sjøl litt rettferdighet,
kollapser du av medlidenhet med din egen plageånd!
Jeg svarte ikke, jeg ønsket ikke å diskutere hjertet mitt på hans premisser.
Det er bare det at min livsgjerning ikke er slutt.»
Du var kanskje hennes yndlingssønn?»
Det er selvfølgelig et vrøvlete utsagn, men jeg tenkte det falt i hans smak.
«Din mor var en ærbar kvinne,» svarte jeg, men han oppfattet ikke poenget - hvorfor har
jeg fått så tungnemme barn.
Og så sang hun for meg, litt falskt riktignok, men det var uforskyldt, hun hadde det etter
sin mor.
Min datter fikk et måpende uttrykk i ansiktet, og det var som om blikket hennes døde.
Det svarte hun ikke på, så det vet jeg ikke, men jeg antar og håper min datter ikke er
særlig representativ.
Det var min datter.
Jeg vet at alt har sin innebygde logikk, men den er ikke alltid lett å få øye på.
Ble Deres far også svært gammel?»
Jeg kunne vært hans oldefar.
– For Deres eget vedkommende, mener De?
Man har som regel ikke vitner på sin uskyld.
Hans resymé av politirapporten hadde vært et mesterstykke i akkurat det;
Men De hadde kanskje motiver som De foretrakk å holde skjult for Deres kone?
Carl Lange var på vei ut av skammen over sin uverdige oppførsel;
Jeg gjorde selvsagt ikke noen flere forsøk på å se på ham, han hadde min dypeste respekt.
Jeg gikk, og mens jeg fjernet meg, kunne jeg ikke unngå å lure på hvordan han ville
karakterisere min gange, og straks følte jeg at kroppen låste seg og at skrittene ble
stive og stolpete.
– Man har sine vaner.
Det var min feil.
Det var jo Deres yrke å tildele andre den nødvendige sum av skyld.
– Det var mitt yrke å definere loven ut fra andres vurdering om skyld.
Som i Deres tilfelle.
jeg tenkte på mitt fattigslige liv og ble melankolsk.
– Jeg har min gode dag, ja.
Bare litt, svarte jeg, det er din tur.
Da jeg hadde avsluttet min kortfattede redegjørelse, uttrykte han i få ord sin deltakelse,
så sa han:
Han bodde i leiligheten under min søster.
Jeg hørte at min bror gikk for å åpne.
– Han har ikke fortalt mye om sin fortid.
Jeg visste ikke hva jeg skulle si, det ligger ikke til min natur å betro meg til andre, og
når andre betror seg til meg, blir jeg beklemt og forlegen.
Min mor?
Hva mener du med min mor?
Og som attpåtil var min tvillingbror.
Det hørtes, og uansett hvor rettferdig min sak var, visste jeg jo at jeg ikke ville vinne
den.
Ingen skulle hindre meg i å feire min egen åttiårsdag, de kunne bare prøve.
Hvis mitt mislykkede liv har noen annen begynnelse enn unnfangelsen, så var det i A. det
begynte.
Elevene hadde store gleder på min bekostning, og til slutt gikk det galt.
Den var fra min tvillingbror.
Er det en måte å snakke til din egen bror på?
– Du er ikke min bror.
Vi hadde allerede begynt å vekke oppsikt ved de nærmeste bordene, og mitt utsagn gjorde
selvfølgelig bare vondt verre.
– Han påstår at han er min tvillingbror.

Borte fra utgangen hørte jeg Johannes rope at han var min tvillingbror.
En stor mørk flekk som jeg med min beste vilje ikke klarte å forholde meg rasjonelt til.
Det trodde jeg selvfølgelig ikke noe på, det er min erfaring at folk tror det verste.
Det fantes ikke noe svar som ikke ville ha svekket min troverdighet ytterligere.
Men etter at jeg var kommet hjem og hadde tilfredsstilt mitt primære behov, kom
bitterheten tilbake.
Jeg var i begravelsen hans, hans datter var der også.
– La meg klare dette på min måte, er du snill.
– Jeg gjør dette på min måte, har jeg sagt, og nå snakker vi ikke mer om det.
– Din Martin.
Han er din bror, sa hun.
Jeg kunne ikke snu meg, jeg var helt låst i min egen forurettethet.
Du behøver ikke å sitte der og ikke si noe for min skyld.
Slik gikk hun ut av mitt liv.
Min søster Sonja hadde lagt puter under bena, og jeg hadde nesten ingen smerter.
Ikke lenge etter kom mor og mine to brødre og min ene brors kone tilbake fra bisettelsen.
Like etter reiste min yngste bror seg og kom oppover mot verandaen.
rett overfor henne satt hennes eldre bror.
Min bror og svigerinne var ennå ikke stått opp.
Og da Elisabeth, min svigerinne, i det samme kom til syne i det åpne soveværelsesvinduet,
lot jeg som jeg ikke så henne.
tiden og avstanden hadde fått meg til å fortrenge min motvilje mot henne;
Min bror er en gentleman, sa Daniel.
Så kom min plageånd og satte seg rett overfor meg.
Ikke for min skyld altså, sa han.
Vera sa at det måtte være vondt å se sin far så aldeles hjelpeløs.
Og hvor pleide din mor å sitte?
Han tok sitt eget glass med seg og satte seg i stolen ved vinduet.
– Du må bare sitte oppe for min skyld, sa hun.
Bernhard så sin far for seg, men han følte ikke noe.
Han spurte om hun hadde kjent hans far.
Det var jo for hennes skyld jeg kom.
Da kjente du min far?
Han sa sitt eget navn inni seg, gang på gang, som en besvergelse, og etter hvert ble han
roligere.
Ja, min søster skal gifte seg.
Så neste gang er det min tur, sa hun.
Det er naturstridig å spise sine egne barn.
Jeg kom bare for din skyld.
Alt jeg gjør, gjør jeg fordi det er sånn jeg er, og det er ikke min skyld at jeg er sånn.
Jeg behøvde ikke nødvendigvis å ha sett henne heller, og jeg bestilte min øl og avventet
utviklingen.
Hvis du ikke skulle ha besøkt din søster, ville du da ha blitt med meg hjem?
Tja, sa jeg, man får jo sitt eget liv.
Han er alltid hos sin mor på lørdager.
Han så på min søster og sa:
For min skyld, sa hun.
Ikke for min skyld, sa han.
Jeg så på min søster;
Jeg hørte bare min egen pust.
Så sa min søster:
Jeg så på min søster, møtte blikket hennes;
Mens jeg hentet det, sa jeg at min bror hadde ringt, at det var noe han måtte snakke med
meg om.
hadde han også sin vilje der?
Jeg sa at jeg måtte videre, jeg var allerede sent ute, jeg skulle treffe min bror.
Jeg spurte om jeg kunne ringe hjem og be min kone hente meg.
Nå er det vår tur, tenkte jeg, men Eli spurte bare hvordan jeg følte meg.
Min bror Anders pleier å sove der.
Unntatt vårt hus, som ble litt større.

Anders og jeg har en felles haug med våre ting.
Alle søsknene er mine søsken, men Anders er min ordentlige, ordentlige bror, det ble
bestemt for lenge siden.
– Nå drar vi, roper jeg utålmodig i mine nye sko.
Det er som om alt går hennes vei.
Min sjanse.
Hun finner et par til i sin størrelse og skyver esken tilbake under hyllen.
Han ønsker nok av hele sitt hjerte at hun skal bli verdens beste keeper.
Jeg tygger og tygger, men har fortsatt min rasjon, en og en halv pølse igjen på
tallerkenen.
Min halve pølse er borte.
Hvis man ikke kan svelge sitt eget spytt, hvordan skal man da kunne svelge skarpe
brødsmuler.
– Vi takker deg, Herre for at vi får være en del av ditt fantastiske skaperverk.
Takk for at du ser hver enkelt av oss og fordi vi uten unntak får være dine barn.
Lydia nynner på sangen, når jeg ser din himmel, som de sang oppe på toppen.
– Lydia, vil du padle sammen med meg i min kano?
Han har sluttet å padle og da blir det tydelig hvor sterk hun er, kanoen farer til hans
side.
– Hvis du ikke har laget plass til dine medmennesker når jeg kommer tilbake, da blir jeg
sint, og det vil du vel ikke.
– Lydia, våkn opp, er det dine popcorn? sier Inas stemme.
Nabokona tar tak under haka til Lydia og retter ansiktet hennes mot sitt eget.
Far i sin fremmede dress.
Fra bunnen av det grumsete vannet stiger mine røde turnsko opp som brennmaneter.
Hvem skal fortelle mor at hun betalte og siden gikk sin vei uten veska?
Det er ujevn uke og derfor hennes seng.
Mens Lydia, med sin lille tid bare rekker dette ene livet?
Det er hennes piano.
De passer på å være i hennes seng når hun ikke er der.
Vi plasserer albuene på hver vår lille matte på bordet.
Konferansieren nikker, vi griper hverandres hender.
Og nå tror de ikke sine egne øyne.
Han legger hånden på hodet hennes, klemmer det tykke håret i sin veldige hånd og rusker
det til.
Kanskje det var hans hus, det som ikke er der mer?
– Det der er ikke vår Malte, sier mor.
Vi slipper kontakten med veggen, driver ut i hver vår retning.
Under parykken har han sitt vanlige tykke kongerøde hår slik vi alle har.
Vi står i en ring rundt vår lille konge og gråter.
Det er min reise, og jeg bestemmer at turen går til Afrika.
Gutten går på muren, fra sin portstolpe til den foran hagen der Lydia er.
Skoen derimot treffer muren og faller ned på deres side.
Det er hennes tur til å sparke.
– Du forstår den dagen dine motstandere lærer seg å utnytte hele banen, den dagen lurer
de deg.
Han tar hånden hennes mens hun ser på og legger den i sin egen.
I kveld skal hun se sin første musikal.
Han legger armene rundt henne og åpner hennes hardt knyttede never.
Han roter med tunga rundt i hennes munn.
Han tar sin egen i stedet for, drar den opp og ned langs penisen som slår mot innsiden av
Rakels lår.
Bilene spiller med sine falske horn.
I morgen skal Rakel ha sin første ordentlige eksamen.
I morgen er det eksamen, hennes første ordentlige eksamen.
Han hadde sett hennes talent.
Hun som allerede er gjennomvåt beskyttes nå fra hver dråpe, mens han i sine stilige klær
blir våt på nytt.
Hun er hans stjerne.
Treneren snakker høyt om hennes framtid.

Han planlegger deres felles drive.
Da kommer man dit der våre drømmer er deres tanker og omvendt.
Frøken slår på tavla med sin private pekestokk.
Frøken rister på hodet på sin franske, spanske eller russiske måte.
Våre vinkende hender var det siste han så.
Du er vårt håp, sa de.
Nå sitter hun og Vibeke og Karin på hver sin lilla puff på rommet til Karin.
Det var min idé.
Jeg hengte Maltes medaljer ved siden av mine egne.
Det er min julegin.
– Dette er ditt nye hjem, sier Anders til hunden ute i kjøkkenet.
– Dette er ditt nye hjem, sier Anders til hunden igjen.
Men det er jo min krykke, tenkte jeg.
Den går på sin klumpete måte over kjøkkengulvet.
Søsknene mine, deres røde hår og fine klær.
Et teppe som ikke kan skjule sin gåte.
Men de går akkurat på den gangbanen som jeg har bestemt som min vei.
Det er hennes stemme, så er det Årnes, så er det hennes stemme.
Hun takker Gud for at han sendte sin sønn av kjærlighet.
Han takker Herren for at hver og en av oss får være hans barn.
Dette er hennes menighet.
Hennes Guder, for de behøver henne.
Hun hadde bedt Gud om å vende sitt ansikt mot Linda og gi henne fred.
Hele jeg er et seil for hennes kjærlighet.
På den lille rekken med røde hoder som er hennes familie.
Hun kniper inn et sekund på sin egen rekord på seksti meter innendørs.
Våre spurver styrter ikke.
De har laget en kjempehaug ved porten slik at deres snø skal smelte sist.
Da jeg endelig hadde vent meg til mine nye foreldre, ble tanta mi syk og lå flere måneder
på sykehuset, sier hun.
Onkelen min snakket nesten ikke med meg, jeg forsvant inn i min egen verden.
Han kommenterer sin egen handling når han tar en sigarett til ut av pakken og tenner den.
Hun tvang sine unormale preferanser over på ham;
Mitt første minne er fra jeg var seks år, sier hun.
Jeg vil ikke blande meg inn i det der, sier han, det får bli deres problem.
Værsåsnill, ikke snakk om speilegg, sier hun, jeg skal aldri spise et speilegg mer i hele
mitt liv.
Han hører bare stemmen sin nå, sin egen stemme og musikken svakt dundrende i bakgrunnen.
Hendene holder hun over sine egne bryster;
Den er jo den beste, sier hun, og slikker av hans lokk også.
Nå er det din tur, sier hun, har du et til?
Hun hører en klinkelyd når flaska slår mot tanna hans idet han setter den mot munnen, hun
bretter tungespissen rundt sine egne fortenner.
Etter min definisjon har jeg vært forelsket bare én gang, og det var ingenting å trakte
etter, jeg spiste ikke og sov ikke, greide ikke å konsentrere meg om noe annet enn ham.
Det er ditt fotoapparat, sier hun, dessuten er jeg mer fotogen enn deg.
Han skjenker i sitt eget glass og løfter det, stirrer på henne og smiler.
og når han er ferdig med sin neste faller den historien hun tenkte på da han fortalte sin
forrige utenfor sammenhengen.
Dette er vel ikke noe å krangle om, skal vi krangle om dette? sier han, og vet at han har
gjort sitt beste for å unngå det.
Hun tenker, mannen i livet mitt kan være mannen i mitt liv, en mulighet;
Du utnytter mine svakeste øyeblikk gang på gang og lar meg stikke den inn uten kondom.
Han kan ikke få noen av sine brikker på en av hennes enslige.
Talte de tingene overhodet ikke til ditt forsvar? sier hun og ser på ham med rynkede
øyenbryn og åpen munn.
om litteratur og filosofi, om seg selv, om hverdagen i sin alminnelighet.
Det er ikke mitt problem, sier han.
Det er min cd, sier hun, og han går på do.
Han legger seg ved siden av henne uten at kroppen er nær hennes noen steder.

Anna ville slett ikke at hunden skulle fly sin vei.
– Nå er det din tur! ropte han til Anna.
Det var pappas skyld at hun hadde glemt sine egne blader.
Hun snufset og dro en stol inntil sin egen.
Hun løftet Anna ned fra fanget til farfar og opp på sitt eget.
Alt hun kunne høre var lyden av sin egen skjelvende pust.
Og det var hennes skyld.
Det var hennes skyld.
Alt var hennes skyld.
– Det er min skyld, hvisket Anna inni seg.
– Jeg mente det ikke, men jeg vet at det er min skyld.
En må bare finne sin egen vei i den.
Kjolen hun hadde kledd seg i, som var hennes fineste.
Det var ingen måte å overtale min bestemor på når hun hadde bestemt seg.
Ingen kunne forsvare sine meninger med slik glød som henne.
Jeg visste at jeg måtte ta de åtte skrittene fra døra bort til stolen med min bestemor i
og ta på henne.
Selvsagt hadde jeg visst at min bestemor en gang måtte dø.
Jeg hadde aldri forestilt meg at hun skulle ta sitt eget liv.
Jeg hadde aldri i verden klart å åpne den med mine stive fingre.
«Min kjæreste datter Kristin
Min høyt elskede datterdatter Kaja,
Jeg kan bare håpe at dere tror meg når jeg sier at det ikke er noe i vårt liv sammen som
er skyld i dette.
Jeg er ved mine fulle fem, og verken ensom eller syk.
Plutselig ønsket jeg at hun kunne begraves slik, i stolen, med pleddet og i sin elskede
kjole.
– Min bestemor?
Din bestemor var et fint menneske.
hun ordnet alt med henting av bestemor og begravelsen på sin effektive måte uten å glemme
en detalj.
Hun snudde seg mot speilet igjen, og jeg fyrte av min salve:
Det måtte være det hun hadde ment med kapitlene i sitt liv.
En 15 år gammel jente som prater med sin døde bestemor og stjeler alle hennes dagbøker?
Selv var han uendelig flink til å la sin intuisjon råde.
Hadde hun bare ikke tatt sitt eget liv, ville jeg ha sluppet alt dette.
Det var perfekt vær for mitt humør.
De fleste i min klasse hadde bestemt seg for å konfirmeres, og for lengst skrevet lange
ønskelister.
Jeg satte mine egne hamburgere i halsen mens jeg leste om hva hun så og opplevde.
Min mor fikk bare det uttrykket når hun skulle gjøre det hun trodde jeg innerst inne
ønsket.
Jeg spiste middag med din bestemors gamle advokat som forvalter hennes testamente.
Han ville gjerne snakke med meg om at du er hennes eneste arving.
Besta ville nok ikke ha likt min avgjørelse, men så hadde hun jo selv gjort mye som jeg
ikke likte.
Det var for mye der jeg helst ikke ville vite om min Besta.
«Mao og hans bander betraktet religionen som opium for folket,» skrev Besta indignert.
Hadde jeg bare fått henne til å fortelle om det som plaget henne så forferdelig, hadde hun
kanskje ikke tatt sitt eget liv.
Det var helt ulikt min mor å snakke slik.
Min mor behøvde ikke menge seg med skurker.
Hun var oppslukt av sin egen innrømmelse.
Så var det min tur til å vugge.
de vendte all sin forakt mot læreren vår.
Han var hyggelig og interessant, og klassen var på hans side.
Det var godt, selv om voksne, inkludert min mor, trodde at lykken var å ha en flokk å
tilhøre.
Dessverre var det alltid bare for å skryte av hans flid og viljestyrke og hans fantastiske
evner som lærer.

Han hadde ansvaret for undervisningen av misjonærenes barn, og etter hvert ble Besta hans
assistent.
På den aller siste siden i den andre boka hadde Besta limt inn en tørket blomst, og under
sto det med hennes fineste skjønnskrift:
«Denne fikk jeg av min kjære Andrew da vi forlovet oss.
Men en nådegave fra det uendelige universet som vår jord bare er et fnugg i, og som jeg er
en enda mer mikroskopisk del av.
Min Besta ville ikke tenke slik.
Bekjenn deres synder!
Heldigvis med min kodelås.
Jeg fomlet lenge før jeg fikk den opp, og lurte på hva jeg skulle gjøre med hennes sykkel.
Det var ille nok at jeg stakk av, om jeg ikke skulle gjøre vondt verre med å la hennes
sykkel ligge ulåst.
Omsider fant jeg hennes lås i sykkelposen hennes, og kneppet den lettet på plass.
Jeg har sovet på fanget til min mor gjennom lange bønnemøter.
Jeg har fått min dose vekkelse.
Din bestefar, som var en svært så streng mann, nektet, og dermed sa også din bestemor nei.
Ikke gå din vei.
– Hvorfor mener du at det var din skyld at bestefar døde?
– Kanskje du ville tro at det var din skyld?
Det er sant at jeg mener det var min skyld at han døde.
Hele min barndom var en forberedelse til å følge i hans fotspor.
Som takk for mitt liv, skulle jeg tjene Herren på misjonsmarken, og være hans instrument
for å sluttføre hans livsverk.
Det var mitt litt forsinkete opprør, forklarte hun nesten unnskyldende.
Jeg var blitt utstøtt av mine egne.
Slik lærte jeg meg kontroll, min venn.
Den Besta du elsket var en annen enn min mor.
Kanskje var det min redning at jeg tenkte mest på henne.
Det mor hadde fortalt, kunne jeg fortsatt nesten ikke tro at min elskede Besta hadde
gjort.
«Jeg måtte følge min egen samvittighet og Guds bud,» skrev Besta.
Selv om det betyr å arbeide for en annen misjon enn min egen.»
Men min Besta var ingen god reiseskildrer.
Vis henne bare at du er hennes venn, uansett hva hun holder på med.
ingenting om min mor.
Jeg var så nervøs at jeg knuste et glass på min tallerken og helte blåbærsyltetøy på de
nye lyse buksene hennes.
Bertha hadde sin tro og jeg hadde min tvil.
Jeg måtte anstrenge meg for å huske at hun faktisk skrev om mennesker, de samme menneskene
som jeg alltid hadde hørt henne beskrive som sine kjære barn.
«I dag døpte vi vår Kristin i Guds navn.
Ungen, min mor, var fire år gammel!
Min mor måtte være adoptert.
Min mor hadde ikke vært nyfødt baby med Besta.
Så ble min solstråle-mor syk, og det varte ganske lenge.
Så ble min bestefar uvenner med kollegene på skolen, de aller fleste, tydeligvis.
Jeg vet nå at du har lest alle mine dagbøker slik jeg håpet du ville gjøre.
Takk, min venn.
Det har du nok forstått av mine dagbøker.
Du har selvsagt savnet mer om din mor.
Forsøk å tilgi at jeg har holdt så mye hemmelig for deg og din mor.
Min eneste unnskyldning er at jeg ikke ville belaste dere med min skam.
Jeg har lagt denne beretningen i en bankboks som din mor og du ikke vet om.
Ikke døm meg for hardt når du leser min beretning.
Jeg vil alltid være din Besta.»
– Din mor.
Jeg er din ekte mor.
Jeg visste at din bestemor heller ikke ville si noe.
– Dine besteforeldre adopterte meg da jeg var fire år gammel.

Hvem mine ekte foreldre var, vet jeg ikke.
Om min ekte mor var en slik, vet jeg ikke.
Men hennes mor kunne ha fått barn med en hvit mann.
Det kunne også min oldemor ha fått.
Nå snakket min advokatmor.
Ett eller annet sted der inne i kretsen av dansende var mitt opphav.
– Der fikk du tekanna, din heks!
Bortenfor min rekkevidde.
– Dere forlanger at vi skal gi våre barn til misjonsskolen, sa faren.
Tvillingene er barn av vårt folk.
– Hva vet du om hva som er best for våre barn?
unge piker som gikk til grunne i alkohol eller prostitusjon, unge gutter som døde i
fengsel eller tok sine egne liv.
Det var ikke deres karakterer som var for svake.
De hadde forsøkt å redde sine barn.
Min Besta kunne jeg aldri få meg til å hate.
Det var bare ett bilde av min mor.
Det er min familie også.
Fuglekoret stoppet utenfor, og min forskrekkede mor begynte å le.
– Kanskje synes du det er vanskelig å tro, Kaja, men du er min beste venn.
Min rasende far.
Når han kom hjem på sine korte besøk, anstrengte begge seg for å være snille og høflige
mot hverandre.
Den andre grunnen var mors og min planlagte reise til Australia.
Jeg gjorde mitt ytterste for å holde meg unna, for i krigen mellom mor og far kunne jeg
lett bli gissel.
Mine foreldre holdt på nesten et år med slamring i dører og kjefting.
Det var mitt påfunn.
– Selv om flukten min hit ikke er så dramatisk.
De var fastlåst i sitt megaoppgjør.
Jeg våknet av min egen gråt.
– Din bestemor måtte kanskje komme helt vekk fra misjonsmiljøet før hun kunne innrømme
hele sannheten.
Min far hadde ikke gjort noe for å holde på meg.
Men i vår informasjonsjakt kom hun sørgelig til kort.
– Nei, min venn.
For fremtiden finnes ikke uten at vi holder vårt land levende.
Også i ditt land, vel?
Noe som bare fanget min oppmerksomhet når noen slåss mot utbygging av vassdrag.
Et ansikt som drømte i det vidåpne landskapet, lukket omkring sine hemmeligheter.
Litt for fort, etter min mening.
– De tradisjonelle eierne er altså på ingen måte alene i sin kamp, sa mor.
– Ingen erstatning er stor nok for tapet av sin fremtid, sa min mor.
– Ei heller sin fortid, la hun til.
Min mor er sta som et esel.
Selv folk i min alder.
Hun rødmet voldsomt under mitt spørrende blikk.
Han må ha sett mitt lamslåtte ansiktsuttrykk.
– Jeg kjenner flere av dine venner, Albert.
Men jeg kunne aldri bli likeverdig, for min hud er svart.
Under min hud er jeg en annen.
Da bilen bråbremset tett ved vår havarerte bil, stirret barna på lasteplanet taust på oss.
– Dette er vårt hjemsted.
Det var min første natt på lenge uten vonde drømmer.
Utenfor gardinet sov brødrene hennes, nå også Judi, som ellers sov inne hos bestemoren,
men der sov min mor.
I vår klan gjelder andre regler enn i det hvite samfunnet.
Det er min jobb.
– Mine foreldre tåler ikke å bo sammen, sa jeg fort.
Da forsøker hun bare å ta sitt eget liv igjen.

Hun sa noe raskt til Albert på sitt eget språk.
– Det er virkelig til ditt eget beste, sa hun brydd.
– Nei, Kaja, det er ikke helt spøk, for Drømmetiden er både vår historie og vår levemåte.
Den minnet om en nervøs gammel dame som toer sine tynne hender.
Jeg tenkte bare at sommerfuglene avslørte enda en hemmelighet om min Besta.
– Visst, og akkurat nå var dine tanker som en åpen bok.
Drømmetiden er evigvarende fremtid for vårt folk, dersom vi har krefter nok til å holde
den ved like.
Våre liv er ikke bare her og nå.
– Den er vår viktigste arv.
Deres reiser var lange og opplevelsene mange og merkelige.
Vår oppgave er å holde Drømmetiden levende.
Så lenge vi makter å gjøre det, vil vårt Australia alltid finnes.
– Du må hilse på min hjelpende ånd, Mimmi, Kaja.
– Selvsagt arbeider jeg raskere uten dine spørsmål, sa Albert før jeg rakk å spørre om
noe annet.
– Jeg viser min takknemlighet for det livgivende vannet ved å male den ofte.
Alle våre sanger, bilder og fortellinger er veivisere til overlevelse eller til rett og
galt.
Det er hele familien vår glade for.
Det var bare få av vårt folk som fikk anledning til å studere.
Det liknet absolutt ikke min mor å bare stikke av uten å si fra.
– Min bestemor er en av de beste legene i mils omkrets, sa hun stolt.
Det var ikke for min skyld.
Jeg liker selv å lære, og skulle gjerne ha lært våre barn å være stolte av arven sin.
Det din bestemor og alle de andre gjorde kan aldri endres.
– Drikk, min venn.
Ikke for min mor, som alltid nektet å tro på alt som ikke hadde fornuftige forklaringer.
Fra det øyeblikk jeg begynte å snakke med Magda, håpet jeg at hun var min ekte mor.
Der jeg nå vet at jeg ble skilt fra min tvillingbror.
Jeg husket spanskrøret din bestefar alltid gikk med, og gråten i den store senga i det
mørke rommet.
– Du er min modige mor, hvisket jeg.
Kaja, du er min beste venn.
Det kan ha vært min klan.
Kanskje var det derfor min mor tok dem med seg til Norge.
Som vår arv.
– Stol på din mor.
Min bestemor er tradisjonell eier av dette landet.
Bruk det til å holde ditt Australia levende.
Og min søster springer rundt et eller annet sted i bakgrunnen.
Plutselig sitter han helt vendt i min retning.
Nina Barrier må i hvert fall ha utspilt sin rolle i mitt liv, en gang for alle.
Omtrent på min alder.
Faren min har aldri snakket om annet enn kontoret sitt i hele sitt liv.
Min kære Kone!
Det er ikke akkurat hennes selskap jeg kommer på grunn av.
Noe som ikke avspeiler seg i våre dager.
Han må jo ha ringt hit mange ganger i sitt liv.
Det er mulig at det bare er mitt forhold til Jone.
– Det er jo ikke akkurat mitt felt som sosialantropolog, heller.
På en måte representerer ikke Nina og Jone annet enn sine egne historier.
Lot bare som om alt var i sin skjønneste orden.
Men i vår kultur...
Jeg tror egentlig Jon syns at mitt forhold til Jone er ganske forunderlig.
– Fordi du etter hennes mening skulle være helt lik meg.
Omtrent på min alder.
Hun er nødt til å være omtrent på min alder.
Papegøyen må ha flydd sin vei...
Jeg er ikke interessert i å bli involvert i din verden.

Det er greit at det var ille med sønnen din, men det er ikke vår skyld.
Jørn Eik er i 40-årsdag hos sin svoger Njaal Thunestvedt.
Nei, han ønsker ikke å si noen ord til sin svoger!
Ja, han har ønsket å si noen ord til sin svoger, men han ønsker ikke det lenger.
Han kan ikke reise seg og hylle sin tidligere yndlingssvoger som en hedersmann.
Hans oppdragelse hindrer ham i å si det.
Hans hensyn til Siri, jubilantens kone, ikke minst.
Og så hadde jeg gått min vei.
Jørn ser mer på sin kone enn filmen, og det er ingen dårlig film.
Det er steder på kroppen hennes som aldri mister sin tiltrekningskraft.
I hans blikk blir jeg vakker.
Hvorfor vil Jørn ta opp videofilm av sin kone slik?
Når Jørn Eik nå filmer sin kone slik, er det da sin kone han filmer, eller filmer han sitt
ekteskap?
Idet hun smører dem inn med sine sterke musikerfingre, ser Jørn hvordan brystene glinser i
skjæret fra peisilden.
Månen kaster sitt bleke skinn inn gjennom karnappvinduet på de to i senga.
Jørn hører sine egne ord falle, inne på sitt eget soverom, rettet til sin egen kone;
Til hans ubeskrivelige lettelse møter hun endelig blikket til sin mann.
Alkoholen som de siste timene kontinuerlig har løftet hans sinn til stadig mer euforiske
høyder, viser nå sin vrangside:
Setter ham på plass, og hans plass er en annen plass enn hennes.
Hun ruller med sine overklassemuskler, tenker han.
Og som den overklassekvinnen hun i bunn og grunn er, tenker Jørn aggressivt, belønnes hun
umiddelbart med sin yndlingslåt for tida.
Hans evne til å gå under, bak?
Jørn står og ser dette og han vil si noe, men Njaal passerer ham, taus, bortvendt, og når
porten til sin borg.
Men så har Njaal Thunestvedt åpnet sin tunge entrédør.
Men naturligvis måtte han bli med dem hjem en gang iblant, han er ikke en mann som svikter
sine forpliktelser, i motsetning til visse andre.
Overskudd er bare mitt fornavn!
Befridd fra byrden av sitt arbeid, men likevel forsørget av skattebetalernes penger,
skulle han nok få dagene til å gå!
Og Jørn, du ønsket å si noen ord til din svoger?
Nå er det hans tur.
Han kaster et blikk på sine svigerforeldre, på Siri, på Ragnhild.
Ennå tror de at alt er i sin skjønneste orden.
Til sin ubeskrivelige glede ser han nervøsiteten herje i Njaals ansikt.
Jørn stirrer tilbake, oppildnet av sin egen tale, sitt eget mot, og han holder blikket, og
det er Njaal som må vike.
Njaal har altså fortalt Jørn at han fra nå av akter å leve sitt liv på en løgn.
Der lar han blikket gli over ryggene på sine yndlingsbøker.
Det Jørn fester seg ved av handlingsreferatet, er at Siebenkäs, med en annens hjelp,
simulerer sin egen død.
Jeg klarte ikke å sjekke opp min egen kone!
Og dette har avstedkommet noe som ikke kan karakteriseres som annet enn en overreaksjon
fra hans side.
I sitt første ekteskap gjorde han alt feil.
I sitt andre ekteskap har det derfor vært nokså viktig for ham å gjøre alt rett.
Så tar Jørn kaffekoppen med seg inn på sitt nøkterne kontor, lukker døra bak seg og setter
seg ved sin kontorpult.
Han skal straks gå i gang med sitt arbeid.
Fra sitt østvendte vindu har Jørn Eik en praktfull utsikt over Bergens historiske sentrum,
med Bergenhus festning, Bryggen og Vågen.
Hva han imidlertid ikke forteller sine rene og røde kamerater, er at han ikke sikter til
den obligatoriske førstegangstjenesten, men til befalsskolen.
Pugg serienummeret på ditt personlige våpen!
Du har ansvaret for dine undergitte!
Men på samme tid er han også i aller høyeste grad klar over sitt ansvar overfor

mannskapene.
Det er her sersjant Eik foretar sin fatale feilvurdering.
De andres innvendinger styrker bare hans egen beslutning:
Da nyheten om det tragiske dødsfallet blir offentlig kjent, kjenner pressen sin
besøkelsestid.
Politiet på sin side sikter Jørn, og han dømmes til fire måneders betinget fengsel.
Jørn Eik har flyttet til Skien, inn til sin nybakte kone.
Gunn forsørger dem i to år på sin beskjedne kontorlønn.
Nå er det hans tur til å henge i stroppen.
Og han forsømmer sin lille datter.
Hun synes det er helt på sin plass at kvinnen har hovedansvaret for barn og hus og hjem.
disse alltid friske forsøker gjerne å vise et skinn av medfølelse, men i bunn og grunn
skinner deres forakt alltid gjennom.
Hvorfor kunne jeg ikke i det minste ha vært voksen nok til å være far for min egen datter?
Jeg elsket henne aldri slik en ektemann skal elske sin kone.
Gunn kan jeg ikke gjøre noe godt for, heller ikke Kjersti, sier Jørn til seg selv, min
gjeld overfor Gunn kan jeg aldri gjøre opp, heller ikke den overfor Kjersti.
Verre er imidlertid Jørns fornemmelse av at også hans andre ekteskap skal vise seg å være
forfeilet.
Riktignok har han aldri tenkt på sitt samliv med Ragnhild som noe eksperiment.
Hva har så hans eksperiment gått ut på?
Hva har vært målet for hans streben?
Han har først og fremst ønsket å gjøre sin kone lykkelig.
Skal min klanderverdighet i første ekteskap godskrives personene i mitt andre ekteskap?
Er hele mitt såkalte «eksperiment» bare en måte å kjøpe seg syndsforlatelse på?
Er min kjærlighet til Ragnhild bare uttrykk for viljestyrke?
Når han sier det slik, i sitt indre, blir det relativt komisk.
Jeg opplever en personlig krise, sier han for seg selv og må le i sitt indre.
De betaler alle sine regninger før forfall.
De klarer sine økonomiske forpliktelser, dét er realiteten.
Kanskje er det bare hennes måte å kritisere ham på?
Men da skal du bare være klar over én ting, min gode Ragnhild!
Med frekkhetens nådegave har Jørn stilt spørsmålstegn ved hennes talent og hennes
ferdigheter.
Og Jørn har aldri vært i tvil om at Ragnhild virkelig elsker sitt instrument.
Skulle ikke Ragnhild, med sin karakter, med sin personlighet, være innstilt på en
solistkarriere som 1. fiolinist?
Hun er kunstner, men bare i den tariff-festede arbeidstid, tenker Jørn sarkastisk om sin
elskede.
Likevel våger han altså å fremheve seg selv som kunstner, på bekostning av sin kone, den
høyt aktede filharmonikeren?
Jørn onanerer til videoopptaket av sin kone.
Mens andre fedre akte med sine barn, hadde han bare akt i anførselstegn.
Han er i realiteten utmattet av sin tankevirksomhet.
Jørn sitter i sin sorte frakk og ser ut gjennom de duggete vinduene.
Men Jørn ser også enkelte på hans egen alder, menn med skinnjakker, tynne i håret, med
pistrete hestehaler.
Men det er ikke slitne mannfolk på sin egen alder Jørn ser etter.
hun får dekket sine sosiale behov gjennom musikken, som hun sier.
Hun er hans solskinnskamerat.
Deres vennskap er godt, men overfladisk.
Han ville påføre henne sin vånde, men hva kunne hun gjøre for å stille hans uro?
Men om Jørns syn på religionene og dens utøvere begrenser seg til vennlig aksept, inntar
han straks en mer entusiastisk holdning til de såkalte gudshus.
De kirker hans hjerte banker varmest for, er likevel enkle romanske kirker, reist i
monumental stein på en gresskledd voll ved havet.
Hans aversjon mot katolisismen har imidlertid en dypere begrunnelse:
Den strengheten han finner nedfelt i vår statsreligion tiltaler ham, den appellerer til
hans karakter.
Bedømmer man Jørn med hans egne øyne, vil man derfor kanskje kunne konkludere slik:

Det er natt, vinden beveger greinene over hans hode.
Han er nettopp kommet til den erkjennelse at han må foreta seg noe med sin situasjon.
Men mot den smerten som jog gjennom hans forhutlede sjel, hjalp ingen smertestillende
tabletter.
Svaret er etter hans mening ikke noe å skrive hjem om.
Hans kjærlighet til Ragnhild derimot, som han har stilt spørsmålstegn ved, den er fast som
en klippe i havet.
Fruen ønsker å skilles fra sin mann fordi hun ikke utdannet seg til fysioterapeut før hun
traff ham.
Så uforberedt vi er når vi selv, eller våre nærmeste, blir utsatt for vold!
Da hadde han sluppet taket og rømt sin vei i retning Rådhuset litt bortenfor.
Jørn betrakter sin ektefelle der hun sitter inntullet i pledd, fanakofte og pyjamas.
I et butikksenter opplever han alle bak disken som sine fortrolige, i et butikksenter
føler han seg trygg.
Hvorfor måtte Jørn slå hånda av sin lille datter så brutalt?
Jeg løser deg herved fra din fortid.
Gå videre, min venn.
Han må se henne i hennes egne omgivelser.
Det var denne gamle landskapsparken Gunn hadde valgt å vise ham i sin hjemby.
Han ser inn i hennes hjem.
Der inne står hun, intetanende inne på sitt eget bad, under den brusende dusjen, etter å
ha trimmet, sikkert på en såkalt husmortrim.
Og hvordan vil hun ta det når hun ser spøkelset fra fortiden stå inne på hennes eget
stuegulv?
Gutten ser på sin far, et øyeblikk forstår han ikke.
Men det er vel ikke akkurat din stil, Jørn?
I dette ligger hennes frihet:
Jørn sier han har vært på Gimsøy, sier hennes mann.
Men han tar seg sammen, det skulle da også bare mangle, for hun har gitt ham det han knapt
torde å håpe på, hun har ved sin oppførsel gitt ham tilgivelse.
Ja, takk for meg da, sier han og forlater Gunn og hennes hjem.
Ifølge sin litteraturhistorie må han følgelig tilhøre kategorien feinschmeckere.
Mot hvilke kyster styrer han så sitt skip?
Da Jørn kom hjem til sin egen familie i går ettermiddag, var det derfor som et annet
menneske.
Og etterpå hadde Jørn sovnet som et barn ved hennes bryst.
Jeg gjør det for mine to barn.
Så er det hans tur.
Bare fordi han vil lese ei bok, så tar han de største ord i sin munn!
La ham sitte her med sin samvittighet!
Hans fornyede tro på seg selv.
Jørn ville bekjenne sin kjærlighet for Ragnhild, men det eneste han har oppnådd, er å
gjøre Ragnhild småsur - på ham!
Jørn vil ikke ha hemmeligheter for sin kone.
Og Jørn sitter tilbake med sin anger:
Han har tross alt ikke sagt sitt siste ord.
Han satt under baldakinen, alene ved sitt bord med et glass campari soda foran seg.
Hans forestillinger har vært vage.
Han legger fram sitt ærend på et ikke altfor plettfritt tysk - italiensk behersker han
bare til restaurantbruk.
Hun, den amerikanske nikker, mens hun, på sin side, ikke reagerte på Sveits, altså er hun
ikke sveitsisk.
Jørn har oppnådd å skape interesse omkring sin person, men det var ikke dette han ville.
Jentene setter seg inn i sin kokhete leiebil.
Ungene sover i sine senger.
Jørn har nettopp lettet sitt hjerte for Ragnhild.
Tanken har ikke streifet ham engang, skulle han liksom ha gått på «åstedsbefaring» for å
kontrollere at det var sant, det hans elskede fortalte?
Om et øyeblikk skal hun fortelle sin mann at hun har hatt sex med to menn samtidig.
Når alt kommer til alt har historien sin kilde i Ragnhilds lyst.

Det er hun som har lokket andre til seg, i den hensikt å utvide sitt seksuelle repertoar.
De yter sitt beste.
De stiller sin egen nytelse i andre rekke.
Hun har tord å ta lystene i sine egne hender, tatt konsekvensen av dem og prøvd dem ut.
Med den andre mannen ennå inni seg blir Ragnhild fotografert mot sin vilje.
Hennes kåthet, hennes lyst og fandenivoldskhet, ja hennes stolthet over sitt mot, som har
vært sterkere enn hennes dårlige samvittighet overfor sin mann, er som blåst bort.
Men han slipper henne ikke, han holder henne fast som i en skrustikke mens han fortsetter
å støte sitt kjønnsorgan inn i henne.
De har misbrukt hennes tillit på det groveste.
Da han kommer opp til henne i stuen og ser hennes tilstand, dikter hun opp en historie om
overfall og ran.
Verken pleier eller pasient ytrer ett ord som henviser til deres respektive betroelser.
Den ene tar bilder, den andre fortsetter de seksuelle handlinger mot hennes uttrykte
vilje.
Hvileløst beskjeftiger han seg i tankene med det forestående oppgjør med denne mannen, og
igjen maner Jørn fram sitt foretrukne hevn-scenario:
Det ville være noe, det! tenker Jørn mens han i sin seng tviholder, med lukkede øyne, på
forestillingen om hevnens sødme.
Ja, hun innrømmet sin brøde, så langt kan Jørn strekke seg.
Så løgnen er likevel ikke det verste, men tanken på hennes uregjerlighet?
Onsdag formiddag, etter en lang ukes sykeleie, kan han igjen sette sin fot utenfor døra.
Ifølge sin kiropraktor har Jørn en «statisk» rygg.
Slik at noen kunne peke på et bilde, et fotografi av hans indre og si:
Han skal følge stien som fører til hans sanne interesser.
Men det er et stort prosjekt for en mann i hans alder.
Han må være villig til å gjennomføre flere års utdannelse før han kan begynne i sitt nye
virke.
Mitt navn er Jørn Eik.
Ja, Jørn slår, og han forsøker å samle all sin energi i dette ene slaget.
Jørn slår, og tar dermed loven i sine egne hender.
Det kommer ikke på tale med flere slag fra hans side.
Jørn Eik har for første gang i sitt voksne liv slått en mann.
Jørn har invitert sin kone ut etter konserten i kveld.
Kan han gjøre dette mot sin familie?
Han har stilt spørsmål ved sine handlinger, og motivene for disse.
Han har tørket sin tavle ren.
Han er ved sine fulle fem.
Han er i sin beste alder.
Nå har Ragnhild gjort det samme som hun selv har kritisert mange av sine medsøstre for:
Jørn har sett det samme på sin arbeidsplass.
Og selv om døden skjuler meg, og den store stillhet omslutter meg, vil jeg igjen søke
deres forståelse.
Musikken, sangene som Marit selv hadde bestemt for sin egen avslutningsseremoni.
Han skulle trekke seg litt tilbake, gi andre plass til sitt farvel.
Når du er lykkelig, skal du se dypt inn i ditt hjerte, og du vil oppdage at bare det som
har gitt deg sorg, kan gi deg glede.
Han vil ha sorgen for seg selv, på sin egen måte, og pleie dagen som er gått.
Så lenge han selv ikke har kontroll over sitt indre som nærmest føles som et kaos, vil han
ikke ha noen innblanding fra andre.
Han vil ha det for seg selv og prøve på sin egen måte å få orden på sitt følelsesmessige
virvar.
De hadde forberedt seg til sin alders- og pensjonisttilværelse, hadde innordnet seg slik
at den skulle bli bortimot bekymringsløs.
Naturligvis hadde alle hatt sine tanker om det evige, men det hadde ikke vært et daglig
tema i deres verden.
Marit fikk sin fred og sitt våpen mot det mørke og ukjente.
På bunnen av dine håp og ønsker ligger din tause viten om det som er bortenfor.
Han har oppdaget at det er liv i hver eneste ting, og at hver kvist i veggpanelet har sin
historie.

Han vil lyve om sitt befinnende kvelden og natten i forveien.
men er det bare hans sorg?
Han går inn på kjøkkenet, setter over kaffen, det eneste han ikke greier å svi i sin
kokekunst, ifølge Marit.
Det ligner noe på hennes måte å leve på:
Larsen er belastet med et konservativt syn på sitt kjønn.
Flere er med i sorgens spill og alle har krav på sin del.
Han er til bristepunktet spent på deres og sin egen reaksjon.
Han føler en form får sår lykke ved å ha dem i stuen sin og kjenne på deres
tilstedeværelse.
Hans begrep om autoritet og faderlig stolthet har plutselig fått en annen dimensjon.
I sitt innerste spør de:
De kan sette seg ned og dele hverandres følelser i felles trygghet.
Tryggheten hennes og deres egen usikkerhet for det ukjente er i ferd med å smelte sammen
med deres virkelighet.
Han skal ha sine tanker.
Han skal stå opp hver morgen for å utføre sine rutiner, til den tid han selv velger.
Det er hans program, enkelt og greit.
Omsetning måtte det være for at han skulle tjene til sitt daglige brød.
Han synes det er på sin plass å hilse på tidligere kolleger og takke dem for all
oppmerksomhet.
Han skal hjem til en tom stue og lage sin egen middag.
Nei, han skal leve sitt liv, og han har bestemt seg for å overleve.
Rasen viser egenskaper som han ikke har kostet en tanke i sitt tidligere liv.
Lite påvirker hans sedvanlige adferd.
Han våger seg inn på sin tidligere arbeidsplass.
Her ligger drivkraft, en viktig del av hans verden der redskaper til å løse små og store
gåter finnes.
Det er enestående i hans indre liv.
Som så mange andre, har han funnet sitt tempel for bare sorg.
Han ser andre som også tillater sine tårer å falle på en vinter jord.
Han skal klare dette - med god hjelp av sine hemmelige krefter.
Den hadde med sitt mørke vært til stor hjelp.
Gjennom tanker og med sin vilje har han overlevd, og det skal han fortsette med.
Som de fleste andre i hans stilling, har selvsagt evighetsperspektivet, guddommeligheten
og himmelen streifet tankene hans.
Larsen, med syn på de fleste ting, har også her sin ferdigformede mening;
De er edle de menneskene som bruker av sin kostbare tid på det.
Er hans foretaksomhet mangelfull og unyttig?
Det var som om beskyldningene haglet over henne de dagene hun bare ville leve i sin egen
verden - det ville hun egentlig hver dag.
Skulle han komme i en slik situasjon, og om vettet holdt, så ville han forsvare sin rett
til selvstendighet!
Den menige bruker har ikke fått legge frem sine ønsker.
Klokken viser middagstid, og han tenker i sitt stille sinn:
Hun er dyktig i sin menneskebehandling, denne damen.
Siden de verste sorgens dager etter at han mistet sin Marit, har ikke Larsen ofret det
annet kjønn mange tanker.
Han har hatt sin kvinne som var bestemt for ham.
Verdens religiøse, politiske og moralske lover blir formet og vedtatt av Oskar og hans
ektemake over frokost, middags- og kveldsbordet.
Ingen ord ble brukt, <IP> men det hun uttrykte med sitt vesen <ENDCP>, var det ingen som
kunne gjøre henne etter <ENDCP>.
Det var hennes måte å vise tilstedeværelse og trøst på.
Ditt hus er din større kropp.
Dette er hans eiendom.
Sorg var og skulle være hans egen lidelse.
Det er så godt nå at han vil bevare stemningen i sitt aller helligste.
Det er fredag og som vanlig gjør Larsen sine viktigste innkjøp av matvarer.
Han skal stelle med sitt, sørge for seg selv, ordne opp i sitt og gjøre sitt beste i et

organisert samfunn og så får dette andre menneske gjøre det samme.
Det hjelper ham til å svekke sin egen aggressivitet.
Da er han, med sitt dirrende hjerte, mer i takt og mottakelig for råd.
Den utenforliggende kraft som samtidig er et paradoks, lever i hans indre gemakker.
Muligens har han funnet sine originale baner i livet, men han er et vanlig menneske.
Det viktigste av alt er at han har fått tro på sine egne valg!
Han stikker innom «Hjørnet», den gamle arbeidsplassen, får kaffekoppen sin og har en
hyggelig stund sammen med sine tidligere kolleger.
Denne er for min sjel og den andre for min kropp.
Det er hennes kall.
Kirkebesøk er viktig i hennes liv.
Larsen har inntrykk av at hun møter sin Gud slik som han selv møter havet.
Han går opp hagegangen til sitt eget hus med et smil rundt munnen.
Hun foretrekker nok å feire dagen alene eller sammen med sine nærmeste.
Telefonen ringer og han blir brått revet ut av sin lille middagslur i stolen.
Hva i all verden? tenker Knut i sin taushet.
Etter telefonsamtalen ler Larsen høyt i sin stue, alene, uten tilskuere til sin morsomme
opplevelse.
Han håper bare Knut husker å fremkalle ny summetone før han ringer opp Mette i sin
forvirrende nysgjerrighet.
Hennes ånd pustet livsfrisk blant dem i det festlige laget.
Det er hans ulykke så langt i livet.
Han ser utover sine medgjester og finner ut at han ikke er noe utskudd i forsamlingen.
Hun har selv arrangert bordlisten og har valgt sin bordkavaler.
Det er ikke til å unngå at de kommer inn på sin sivile status.
Han tør å komme med sin egenartede, tørre humor, og merker at han nyter den rullende
latteren og de levende øynene hennes.
Han vil gå videre i sine drømmerier, men plutselig får han et slag på skulderen.
Det kommer ingen latter, for Oskar synes tydeligvis ikke at det er så veldig interessant å
diskutere sin bisitter.
Tidligere har han ikke savnet det, for han hadde sin livsledsager og det hadde vært nok
for ham.
En som ved sitt nærvær bare skaper distanse.
Larsen ser seg rundt etter sin gode fe, borddamen, men kan ikke få øye på henne.
Blant disse er fru Oskar, selv om hun ikke ennå har overlevd sin livsledsager.
Hun setter pris på det, og Larsen er stolt av sin generøsitet.
Det er hans dans med henne denne kvelden.
Den er fra deres ungdom, fylt med optimisme og livsmot.
Den gang de var i begynnelsen av sin virksomhet som tjenende samfunnsborgere med
pågangsmot og iver.
Så entrer Oskar deres skip.
Han er min nabo, Sjøgatens åpne gap! tenker fasademennesket Larsen.
Han har alle i sin hule hånd.
Slik er min elskede, slik er min kjære venn.
Er han ikke forpliktet til å gjøre det beste ut av sitt eget liv?
Mangler du en vital del av din egen helhet, savner du den uten å gå rundt, grinende og
sørgende;
Han har grått sine mangfoldige tårer.
Hva er best, om du henter din trygghet fra havet eller fra Gud?
I sitt liv har han også vært opptatt av frihet, men der er han uenig ned havet.
Det har tilsynelatende ingen lover for sin adferd.
Han har, i hvert fall i tankene, markert sitt territorium og valgt ut sitt bytte.
Hjertet har sin egen forstand som forstanden ikke forstår.
Hvordan skal han da velge mellom de moralske bud og sine egne forsett?
Mai måned viser seg fra sin beste side.
Hvem er blind som min fortrolige venn?
Han forteller forbausende åpent om sin sorg.
Han unnskylder seg for sin frie tale, men den kloke kvinnen beroliger ham:
Her og nå er det naturlig at det er hans tur.
Larsen finner sin kaffekopp og en kakebit og setter seg for seg selv.

Det slår Larsen umiddelbart at hun også har hatt sin sorg og bærer den fremdeles.
Om han en gang får lov til å fortelle henne om sitt hav?
Han er i en rus, og livet har konsekvent tatt sin vending.
Nei, hun er i hele sitt vesen ærlig og oppriktig!
– Ja, sier Larsen, vi skal saktens snakkes, og det er like mye i min interesse.
Mitt behov er like stort som ditt!
Han opplever nyvunnen lidenskap med all dens sødme og er klinkende klar over at den blir
gjengjeldt.
Spørsmålet er ikke helt på sin plass.
De hadde svoret troskap disse to, et troskap om daglig oppfølging, som deres rase er mer
påpasselig med enn slektningene i skaperverket, menneskene.
Han kommer seg hjem og har sin filosofiske andaktsstund.
Men er det riktig å bebreide seg selv for at man fremdeles er ungdommelig i kropp og sjel,
at en har sine kjønnslige behov og at hormonene spiller sitt ærlige spill?
Han er engstelig for deres reaksjon.
I denne stund hater Larsen sin sønn!
– Pensjonistsenteret, utbryter Knut i sin velsignede åpenhet, har du vært der?
Larsen har fått fortelle om sitt nye liv.
Han har gjort opp med sin nærmeste verden.
Han prøver sin vane tro å stenge litt for gleden som bruser.
Ved å nevne kirken og oppgavene hun har der, får hun også med milde og forsiktige ord
bekjenne sin tro uten å være overbevisende og påtrengende.
Saken får en annen tone når også Gunnhild formidler sin enkle, virkelighetsnære tro.
Det er vår hytte og vårt sommerparadis.
Denne dagen er over, den lukker seg om oss slik vannliljen lukker seg om sin egen
morgendag.
Tør jeg noen gang invitere henne til mitt hjem?
De sier ingen ting, bare føler sterkt på hverandres nærhet.
Han tenker på sitt eget speilbilde.
Hun har fått et svar på sin blottleggelse av følelser, og på mange, mange bønner, har
endelig skaperen gitt et svar.
Hun er en kvinne som ikke vil skjule eller holde tilbake eller være egoistisk i sin måte å
elske ham på.
Kanskje har hun sin siste mulighet til å finne det hun lengter etter?
De som hever sine stemmer om alder, teller år og tid fra det å være enkemann inntraff, for
hans del.
Men å leve sitt kjærlighetsforhold ut, gjøre det offisielt, ville være en synd mot loven.
Derfor skal hun komme lenger inn i hans verden ved en helg på hytta.
Forsommeren er her, men deres felles vår er bare i ferd med å våkne.
– Ja, jeg har gjort det i min enfoldighet.
Neste dag tar de sin tur til byen.
Hun brukte sin sminke og sin parfyme.
Sønnen er på hans side.
Tonefallet og de få utsagn er mer enn nok til å tolke hennes reaksjon.
Det er ingen panisk reaksjon fra hans side.
Hvor er han i deres bilde?
Hun reagerer bare naturlig for hennes del.
Han har støttet sine barn etter beste evne.
Hva skal styre hans videre liv?
I utgangspunktet er hun skuffet over sin far.
Nærheten gjør at det er vanskelig å ivareta sine mønstergyldige forbilder, følelser hun
panisk liker å kjempe for;
Oppriktigheten hun viser er ekte, og ønsket hun frembærer for hans liv, er gjennomtenkt.
De vet det begge to, men Larsen forblir i sin nysgjerrighet og Knut holder på sin
hemmelighet.
Han ser på seg selv, sine nærmeste medmennesker og hele tilværelsen i et annet lys.
– Det var godt å høre stemmen din! utbryter han uten å passe på verdigheten sin.
Hun skjønner hentydningen og lover å gjøre sitt beste.
Det var hans måte å vise sin lojalitet på.
– Du verden så stolt han er over sitt initiativ og sin selvsikkerhet!

Det var et særegent tegn i deres kultur.
Derfor får de vite svært mye om hverandres hverdag under det enkle måltidet.
I deres alder er de på en måte overordnet tiden og stoler på at lykken er smertens opphør.
Har vi noen ganger vært venner, tenker Larsen ublid mot sin velgjørende sjåfør.
Øynene, smilet, kroppen og fremtoningen i sin helhet.
Selv om de nettopp har drukket kaffe, har han kaffemåltid på sin plan nå som vanlig når
han ankommer paradiset sitt.
De prater og ler og sanner Larsen sine ord forleden kveld:
De har det trivelig i hverandres selskap.
Man må ha et korrektiv til sin egen lykke, tenker Larsen filosofisk.
De vasker opp og sofaen blir inntatt av to fornøyde, mette, men også på sin måte, sultne
mennesker.
Hun mener det og han vet at det har ingen mann hørt fra hennes hjerte og munn tidligere.
Larsen har sine tanker også om det.
Velger han det ene, er det ut fra hans livsoppfatning gjort for alltid!
Bare veggene er deres vitner, men det virker som om de smiler, nikker og gir sin bejaende
tilslutning.
Kjærligheten møter sitt klimaks idet de går inn i en genuin enhet som bare er deres.
De lytter til hverandres åndedrett.
Føler hverandres puls så nært det er mulig å komme.
De to i hverandres varetekt!
– Fortell oss med Deres egne ord hva De vet om denne saken, sa anklageren.
– Jeg vet det, men er det ikke så at jeg har anledning til å føre mitt eget forsvar?
– Det har De, men jeg vil advare mot det på det aller sterkeste - det er et gammelt ord
som sier at den som fører sin egen sak, har en tosk til sakfører.
Likevel følte hun seg sikker i sin sak.
– Men vi er i hvert fall enige om at du skal selge ut mine parter i Præsident og Orion?
Både Annelies Sara og Laurens reiste seg og grep hver sin hånd.
Pengene hadde han satt i to forskjellige banker i hennes navn.
Sally ble på sin side stadig mer desperat.
– Din... din libertiner! brast det ut av henne.
Hun prøvde å skyve disse tankene fra seg - Tallak hadde sitt liv, og hun hadde sitt.
da kunne du i hvert fall få noen mennesker over på din side.
– Hvis det er innen mine muligheter, så skal jeg selvfølgelig gjøre det.
– Mitt navn er Silkwood, og dette er min datter Olive.
– Beklager, sa han og krysset fingrene under kupébordet, - men min tro tillater meg ikke
å spille om penger.
Jeg er din venn, og jeg håper du vil akseptere meg som det, men selv jeg blir redd for deg
når du snakker slik.
– Nå har jeg fortalt alt som har hendt med meg, så nå er det din tur.
Sann mine ord, Tallak - om noen år vil det omtrent ikke være en seilskute å se på
verdenshavene.
– Du kan gjøre det også - du kan seile i vårt rederi og bli skipper på et av våre skip.
– Du mener da vel ikke at jeg skal risikere mine penger for å beskytte bankene mot
konsekvensene av deres egen uforsiktighet?
Hvordan går det forresten med dine affærer?
Det vet han, og det er derfor han har reist tilbake til sitt eget land.
– Du har lært det av din far, sa han anklagende.
Sally ble plassert på hans høyre side.
– Han er din venn, Marianne - burde du ikke møte ham selv?
– Det er min stemor.
– Det går nok ikke -jeg leier rom hos min stemor, og der er det ikke mer plass.
– Jeg bodde hos hennes verge i Boston, og vi ble meget gode venner.
Men fortell meg om Marianne - Deres stemor.
Da han til slutt kom tilbake, hadde hele hennes verden falt i grus.
Det beste hun kunne gjøre, sa han, var å reise tilbake og skape seg et liv blant sine
egne.
Men da ville jeg ha mistet den ene tingen jeg vant da din far døde og jeg kom over
blikkboksen med pengene.
Jeg gjorde vel det, men det var ingen stor lidenskap ikke fra min side.

Tallak har én elskerinne - hun har han alltid hatt, og henne vil han ha til sin siste dag.
Vi forlanger at de i stedet avleser førsteprioriteten og tar en annenprioritet etter femti
prosent av den verdi skipene hadde da din far kjøpte dem.
Tar jeg ikke meget feil er det nettopp det som er deres store hodepine akkurat nå.
Det hadde vært en tøff tid, og en stund var også hans bank truet.
Hans kone hadde dameselskap da han kom, og han sendte Milly for å be henne komme til
biblioteket.
– Mine damer, jeg har en dårlig nyhet å overbringe dere.
Dette kan vi ikke overlate til de lokale myndighetene - det er vårt ansvar og vi må selv
ha en mann på stedet.
Det kan sikkert ordnes gjennom vår korresponderende bank i London.
– Mitt navn er Harkins, Sir.
Kjenner du ikke din Macbeth:
Når de stammer fra gode kunder eller nære forbindelser, gjør vi alltid vårt beste for å
utføre oppdraget til kundens tilfredsstillelse - er det klart?
– Det var jeg, min sønn, og en forferdelig opplevelse var det.
De døde hadde jo ikke lenger bruk for sitt jordiske gods, så hva skulle vi gjøre med det?
Så lenge hun hadde sin onkel Tallak å henge i hånden på, var alt i orden.
Den het Ragna og var hennes kjæreste eie.
Hvor er Deres venninne, Miss Roberts?
– Hver på vår måte, My Lord.
– Gå din vei!
Marianne var ikke sikker, men hun hadde en følelse av at hennes tidligere forhold til
Keith var viktig.
Jeg vil ha den på mitt bord innen klokken ti i morgen.
– Marianne, min stemor, blant annet.
– Hun er ikke min kvinne, tante Josefa, men ellers kan du nok ha rett.
Etter hvert hadde hun lært ar Sir Humphrey alltid nærmet seg saken i sitt eget tempo.
Disse skal ikke bare drive maskinen, de skal også lære opp våre folk.
Senior så irritert på sin sønn;
jeg er en av hennes mange beundrere.
– Sammen med sin bror, sa han.
Nå rev han opp døren til hennes værelse.
Han var vant til å bli behandlet med respekt, og at en kvinne skulle tillate seg å trekke
hans pliktfølelse i tvil var utålelig.
– Min plikt.
– Jeg vet ikke om min klient...?
Hans kone er en av Jakobsens flokk.
Men for at lovens øverste håndhever i Mandal skal beholde husfreden, må han sørge for at
emissæren ikke får sitt omdømme skadet.
– Det blir min sak.
De fleste lå på ett stort rom, men Keith hadde fått sitt eget.
Vil De akseptere vår unnskyldning?
Abrahamsen ville nå forsøke å overtale sorenskriveren til å la byens lege attestere at
Sally ikke hadde vært ansvarlig for sine handlinger.
Hverken arrestforvareren eller hans kone snakket engelsk, og noen andre så hun sjelden.
Sammen med dette brevet vil du finne en liste med navn som jeg ville sette pris på om du
sirkulerte blant våre kolleger.
Det var virkelig et eller annet med hennes far og Hildring-familien.
– Nei, jeg kjenner ham som en konkurrent av min far.
Stereoanlegget stod allerede i reolen, hennes anlegg, fra rommet hennes hjemme.
Det var ikke helt henne, hun hadde latt sin mor ta seg av både farger og møbleringen.
Husets første etasje var delt inn i to leiligheter, og de var antageligvis mye mindre enn
hennes ene.
Hun hadde til og med sin egen postkasse!
Det kom nok til å ta sin tid.
Og Juni følte det nesten som om det var hennes skyld.
– Er ikke det din telefon? spurte Toril plutselig.
Hun visste at hun var populær, også blant folk som ikke visste hvem hennes far var og hvor
mye penger han hadde.

Hun var hans kone nummer to, en pen, blond, rakrygget trondheimsjente på knapt tretti.
Han la hendene på skuldrene hennes og kinnet inntil hennes kinn.
Juni trodde nesten ikke sine egne øyne.
– Kanskje i dine øyne, men jeg synes han er helt fantastisk, sa Toril avvæpnende.
Slik hun gjorde sitt beste for å glemme ham.
Det var ingen i hennes familie som var alkoholikere.
Han stilte opp sine hvite og et øyeblikk etter hadde han tatt det første trekket.
Hun orket ikke orkesterplass til deres privatliv en gang til.
Hennes beste venner, de to menneskene i verden hun satte mest pris på.
Han så at hun satt der og ikke hadde det helt godt, enda hun gjorde sitt beste for å
skjule det.
Men han måtte gå i giljotinen for sin forbrytelse.
Selv de mest konservative professorene respekterte henne, og brukte hennes oppgaver som
eksempel i undervisningen.
Det ville ha fått hennes far til å sperre øynene opp.
– Jeg går ut fra at din far ikke hadde likt det hvis han visste dere to var venner?
Før hun dro, snakket hun med sin far på telefonen.
Han var en god venn, og dessuten var han kjæresten til hennes beste venninne.
Men slik tenkte ikke de fleste, de fulgte sine impulser uten å tenke på konsekvensene.
Som hennes far sa:
– Ja, og så kan vi jo lage vår egen kollokviegruppe, sa Ragnar ivrig.
Dessuten ville det sikkert gjøre skikkelig inntrykk på hennes kjære far om hun var med på
noe slikt.
Det var hennes tur å gå i baren.
Ivar gjorde sitt aller beste for å sjekke opp Juni, og hun var med på leken.
Hennes mor møtte henne på stasjonen.
Mens hun stod der og så Ragnar håndhilse på hennes far, prøvde hun å forestille seg Ivar i
samme situasjonen.
Han hørte rett og slett ikke hjemme i hennes verden.
– Hva var det du sa din far drev med igjen?
Juni studerte sin far.
Akkurat da var Juni nesten sint på sin far.
Da har du sett noe jeg ikke klarte få øye på, sa hennes far sarkastisk.
– Han er da en sympatisk person, en veldig sympatisk person etter min mening.
Særlig når hun var forelsket i en som ikke så i hennes retning i det hele tatt.
Der ble hun liggende og gråte til hun ikke orket mer og sovnet, utmattet av sine egne
følelser.
Juni stirret på sin far.
Nei, mine barn har fått alt det jeg har kunnet gi dem, og slik vil jeg at mine barnebarn
også skal ha det.
Hadde jeg hatt bruk for en kvinne i ledelsen av min organisasjon, tror jeg at jeg ville ha
gitt henne en sjanse.
Han kunne ikke si det engang om sin egen datter.
Hun var vel den eneste i sitt slag.
Selv hennes far respekterte Toril, like mye som han ignorerte datteren sin.
– Jeg er tross alt bare en av dine venner.
Klem og kyss, din venn Ivar.
Var det ikke et slikt stipend hennes far hadde snakket om?
– Og så lurte du på om jeg visste om noe? sa hennes far.
For deg, din hurpe? tenkte Juni.
Ragnar var over henne støtt og stadig på møtene, gjorde sitt beste for å oppmuntre henne
til å arbeide.
Hun hadde faktisk klart å glemme sine egne problemer i noen timer.
Konkurransen mellom de to var ikke hennes sak.
Hadde hun stilt på scenen og sunget en eller annen kritisk tekst, ville hennes far
sannsynligvis falt av stolen.
Hun ville heller sitte her, hjemme i sin egen leilighet og spise, drikke vin og spille
kort.
Han var ikke hennes kjæreste ennå.
Hadde plutselig dukket opp på døren hos sin kjære datter en sen ettermiddag.

Men at han gikk til køys med en av hennes venninner, det var skikkelig tåpelig.
– Han burde være glad på hennes vegne, sa Georg.
Det var tross alt ikke hennes sak.
Både Toril og Ragnar fulgte hennes eksempel, ferien ble en eneste sammenhengende
kollokviegruppe.
Han var virkelig mannen i hennes liv.
Hadde hun tjent sine egne penger, ville hun hatt større frihet over hele linjen.
Hun hadde ikke vært nødt til å gjøre sin far til lags hele tiden.
Når han ble hennes kjæreste.
Hennes opphold i Bergen nærmet seg virkelig slutten.
Lot munnen finne hans munn igjen.
De var i en annen verden, sin helt private egne verden.
Ordet bare stadfestet hans nærvær.
Hun kikket opp på Ragnar og så speilbildet av sin egen fortvilelse i de blå øynene hans.
Han virket så ung, som en guttunge, og likevel var han en mann, hennes mann.
Hun hadde aldri vært så kvalm i sitt liv.
Ragnar var ikke hennes kjæreste lenger.
Hun rakk så vidt å si godmorgen til sin mor før hun gikk.
– Etter mine beregninger skulle du ha termin...
– Og du skal liksom være min beste venninne.
– Venninner stjeler ikke hverandres menn.
– Din jævla tispe!
Hun tenkte praktisk, mens han sørget over sine tapte framtidsdrømmer.
– Hva kan jeg stå til tjeneste med? spurte hennes far vennlig.
Juni snudde på hælen og løp nesten rett på sin farmor utenfor døren.
– Mamma, dette er en sak mellom min datter og meg, argumenterte hennes sønn.
– Jeg hadde morgenkvalme selv da jeg gikk med deg, sa hennes mor.
Hun fortalte sin mor alt.
– Og et intelligent barn, etter deg, sa hennes mor.
– Din far vil snakke med deg.
Stanset ikke før hun var oppe på sitt eget værelse og hadde lukket døren bak seg.
Det kunne godt være at hennes far tok trusselen hennes alvorlig.
Ikke kunne sitte sammen med sin far og snakke om mennesker de kjente der ute i den store
verden.
Min datter og mitt barnebarn skal ikke mangle noenting.
For hennes del var ikke selvtillit nok.
Hennes far hadde tilbudt henne en jobb når barnet ble gammelt nok til å gå i barnehage.
Det var ikke snakk om avansementsmuligheter for hennes del.
– Jaja, det er ditt problem, sa Eva.
Hennes verden ville aldri bli den samme.
Juni savnet henne av og til, og i dag av alle dager føltes det forferdelig vondt å være
uten sin beste venninne.
Hun strammet grepet i armen til sin far.
Men etter at hans far lovde ham ekstra lommepenger den uken, gikk han med på det.
Det var godt å ha sin far ved sin side, han var som en klippe.
Juni slapp Ragnar og gav sin mor en klem.
den trygge duften hennes mor alltid hadde brukt.
– Pappa, det er nydelig, hvisket Juni idet hennes far gikk forbi henne.
Hennes far satt ved siden av henne, og halvveis gjennom desserten bøyde han seg mot henne
og sa;
Hun visste så altfor godt at hennes mor hadde rett;
Men hennes mor mente det skulle være med, så fikk ingen noe å klage over etterpå.
– Du er bare fantastisk, sa hun mykt, og akkurat da mente hun det av hele sitt hjerte.
Anerkjennelse av sin far for det hun var verd.
Så hvordan hennes far holdt partneren sin tett inntil seg i en temmelig intim, langsom
dans.
Jeg liker Ragnar, bevares, han er min beste venn.
– Din mor gikk hjem for en halv time siden, sa Ragnar.
Hun hadde vært sammen med sin far og med Eva ute i bushen et eller annet sted.
– Til min elskede hustru, sa han høytidelig og rakte henne pakken.

– Vet du mamma, det høres absolutt rart ut, sa Juni og gav sin mor en klem.
– Hvor ble det av Ragnar? spurte hennes mor.
Hun kjente til sin forbauselse at hun var like forelsket i ham.
Det er din yndlingsforfatter.
Hvis du trenger meg, vet du hvor jeg er, en god klem fra din venn, Ivar.
Hun kunne ha bygget sitt eget imperium, ikke måttet jobbe som slave i sin fars rike.
– Min snille, søte elskede, hvisket hun.

