
Armhule med havudsigt
Jeg drømte om dig i lang tid. Og så genkendte jeg dig ikke engang, 
da jeg endelig så dig. Du var kantet, syntes jeg. Lang og knoglet. 
Sådan tænkte jeg. Alligevel var jeg fascineret. Din mund var stram 
og tynd, dine læber sitrede sært. Jeg kunne ikke holde op med at 
stirre på de læber. 
Du så ud til at kede dig. Kedelig, tænkte jeg. Kedelige mennesker 
keder sig. Det irriterede mig. Arrogant. Det syntes jeg du var. 
Gjorde ikke nogen indsats. Lagde ikke medfølende hovedet på skrå, 
da Mille fortalte om sin kat, der var død. Det gør man. Jeg synes 
da også det er ynkeligt. At man kan blive så vrælende ulykkelig 
over at miste en kat. Og så havde hun kaldt den Misse. Misse og 
Mille. Det lyder ynkeligt. Det lyder som noget fra en landsby. 
Eller værre. Fra en forstad. Men jeg lagde hovedet på skrå. Fordi 
det betyder noget for Mille. Fordi det gør man. Du forsøgte ikke 
engang at fake medfølelse. Du stirrede bare på hende, og vendte 
dig om. Kedeligt tøj. Grå bluse. Nusset habitjakke. Halvlangt hår. 
Ingen makeup. Ikke noget særligt. 

Senere så jeg dig stå og tale med Ann ude i haven. Du havde spildt 
rødvin eller et eller andet på trøjen. Ann sagde noget og du lo. 
Eller lo ikke. Ikke som andre. Det var et skævt smil med en kort 
vejrtrækning. Det irriterede mig. Det irriterede mig, at Ann sagde 
noget, som kunne få dig til at le. Jeg stod langt væk. Til højre 
for grillen. Jeg flirtede med Michael, der vendte bøfferne. Han 
havde et forklæde på, hvor der stod ”Hold fingrene fra fars 
bøffer”. Jeg havde en gul kjole på. Den var ny. Jeg så godt ud. 
Jeg kunne se det i de andres blikke. Felix stirrede på mine 
bryster. Henkastet, men tydeligt nok. Beundringen. I deres blikke. 
Jeg snakkede med alle. Ikke som dig. Du holdt dig i udkanten af 
haven. Stod der med din smøg og et løftet øjenbryn og stirrede ud 
mod horisonten. Arrogant. Kedelig. Præcis som jeg sagde. Kiggede 
ikke på mig en eneste gang.
Jeg gik hen til Sofia.

Mig: Sikke-en-skøn-fest-Sofia-skat-det-er-da-helt-utroligt-som-
folk-hygger-sig-hvor-er-det-godt-at-se-at-Michael-er-på-benene-
igen-efter-den-omgangssyge-hvor-ser-det-lækkert-ud-det-må-da-have-
taget-hundrede-år-at-lave-den-kage!
Sofia: Hvor-er-du-da-en-skat-håber-du-hygger-nej-den-rørte-jeg-da-
sammen-på-en-halv-time-det-er-en-fantastisk-opskrift-du-kan-få-
den-hvis-du-vil-jeg-har-den-på-computeren-jeg-kan-bare-sende-den-
til-dig-på-mail-har-du-hørt-at-Milles-kat-blev-kørt-over-er-det-
ikke-synd?
Mig: Jo-det-er-rigtig-synd-jeg-ved-at-hun-var-meget-knyttet-til-
den-du-må-da-gerne-sende-mig-den-men-jeg-udelader-nok-rosinerne-
hvem-er-det?
Sofia: Nå-hende-det-er-Michaels-kusine-jeg-kender-hende-ikke-
rigtig-sær-type-har-du-smagt-rødbedesalaten-det-er-kirstine-der-
har-lavet-den-hun-er-sådan-en-skat-hvordan-går-det-på-arbejdet?

Senere blev det skumring. De tændte røde havelys. Det blæste. Det 



var for koldt til at blive ude uden trøje på. Jeg blev stående i 
min gule kjole. Diskret uimodståelig. Trøjen ville ødelægge det. 
Jeg kiggede mig omkring. Du var forsvundet. Det irriterede mig. 
Tænk hvis alle opførte sig sådan til en fest. Jeg havde været 
opmærksom. Jeg havde lyttet til Katrine, som lige var blevet 
skilt. Jeg havde været indfølende og klappet hende på hånden. Dumt 
af hende at tage til fest. Hun blev alt for fuld og pinlig. Græd 
og råbte. Prøvede at kysse Michael.
Til sidst blev det for koldt. Jeg gik ind efter trøjen. Ind gennem 
køkkenet til stuen, hvor min taske lå. Lyset skinnede svagt. Jeg 
fik et chok, da jeg fik øje på dig i halvmørket. Du stod ved 
vinduet.

- Hvorfor står du her i mørket?

Så skete det. Du kiggede på mig. Et skråt blik. Jeg kunne kun se 
dit ene øje. Der var mindst 1000 isblå skovsøer derinde. Jeg var i 
chok. Du så igennem min foundation og mine grimmeste øjeblikke fra 
barndommen og alt mit pæne pis og alt det som jeg troede jeg 
vidste. Jeg havde aldrig prøvet noget lignende. Jeg anede et 
spinkelt bryst bag dine tynde, grå lag. Brystvorten strittede imod 
mig som en anarkistisk frihedskæmper i mørket.

- Jeg ventede på at du kom ind.

Du satte albuen mod ruden. En hånd igennem håret. Du smilede 
skævt. Og der. Lige der åbnede en ny verden sig for mig. Jeg kunne 
se den lyse i din armhule. En utænkelig verden for to skridt og en 
evighed siden. Sær. Virkelig. Vidunderlig. Sindssygt skræmmende. 
En duft af dine trusser. En lejlighed i en fremmed by. Jeg 
rystede. Jeg ville vende mig væk. I stedet gik jeg tættere på. 
Stirrede fascineret ind i lyset. Et hjem. Bløde rum. Møbler jeg 
ikke kunne genkende, men som alligevel føltes som mine. Min mors 
lerskål på bordet. Latter i vindueskarmen. Sokker til tørre på 
radiatoren. Knust glas på gulvet. Kradsemærker i køleskabet. 
Madrester i potteplanterne. Musik ud af bruseren. Dig. Elskede. En 
eksplosion i min verden. Og havudsigt.     

Sådan var det. Sådan var det den første gang. Og du kyssede mig i 
mørket og intet var mere som før. 


