
Evigt ejes det tabte

Lugten af cigar, husker jeg. 
Og stegte løg fra køkkenet mens radioen spillede og farmor 
nynnede. Anders And blade med gule kanter, nederst i det store 
skab på loftet. Det mørkerøde læder på kontorstolen og globussen 
på dit skrivebord. Urets tikken i de store rum, som bløde 
hjerteslag langs panelerne. Jorden er giftig hen over møblerne med 
røde kinder og feriesug i maven. Det husker jeg.

Farmor: Vil du have løgene ovenpå eller ved siden af?
Farfar: Jeg lovede jo, at jeg aldrig ville gå fra dig.
Farmor: Ved siden af så.

Du retter dig i din lænestol, så støvet forskrækket hvirvler ud i 
rummet, afsløret af lyset fra det høje vindue. Alt er hvidt og 
rent. Kun stolen har fået lov til at beholde de støvede rester af 
fortiden. Du har sovet. Dine rynker er bekymret samlet i din 
pande. Din hud er blevet for stor til dig. 
Bogen du var ved at læse ligger på gulvet. Du kan ikke huske hvor 
du nåede til. Du var midt i Napoleons-krigene. Det samme kapitel 
som i går. Og i forgårs.

Jeg kan huske fugten i kælderen og toilettet med den hjemmehæklede 
toiletrulleskjuler. Lyserød. Bomuldsgarn og kvaster. Gulvet var 
hvinende koldt. Du hjalp mig med at børste tænder og bar mig op af 
trappen. Dynerne løftede sig som fnuglette vinger før de sænkede 
sig over min krop i sengen. Sådan måtte skyer føles. Farmors 
fløjlsstemme, der bar sære voksenord ind i drømmene. Bløde 
godnatkys.

Sommetider tror jeg hun er på vej ind i rummet, når jeg ser dit 
blik lyse op. Det forsvinder hurtigt igen. Sollyset driller. Du 
misser irriteret med øjnene. Lys er en personlig fornærmelse. Du 
savner de tykke gardiner der gør verden behageligt dunkel. Jeg 
vipper de grå institutionspersienner. Det hjælper lidt. 

Farmor: Man skal ikke græde over spildt mælk.
Farfar: En mand er ikke en mand er ikke en mand er ikke en mand.
Farmor: Det er en livsbetingelse. Vi må få det bedste ud af det vi 
har.

Jeg kan ikke huske hvornår du forsvandt. Jeg opdagede først sent 
at du var væk. Måske vidste ingen det. I starten var du bare altid 
ude når vi kom. Havde travlt, forklarede farmor. Forretningsrejse. 
Hjalp naboen. Farmor virkede som hun plejede. Intet var forandret. 
Måske var jeg bare for lille. Måske var jeg vred på dig. Efter et 
år fortalte hun, at du var rejst til udlandet. Det var en 
midlertidigt ordning, sagde hun.  

Jeg hjælper dig på toilettet. Det er ikke helt klart for mig, om 
du ved hvem jeg er. Mor kommer tit, selvfølgelig også far. Dem 



kender du, det er en lettelse for dig, kan jeg se. Jeg forvirrer 
dig med min voksenhed. Det er barnet du husker. Barnet har svigtet 
dig ved at at forsvinde ind i sin voksenkrop. 
Dit hår er uglet. Det er mærkeligt at tænke på dig som ung, som du 
står på det indrammede bryllupsbillede, rank og flot. Farmor 
smiler. Stolt og lykkelig. 

Farfar: Jeg vil svare på alt hvad du vil vide.
Farmor: Spis nu inden maden bliver kold.
Farfar: Du ved at jeg elsker dig.
Farmor: Vi elsker som vi elsker.

Jeg kan huske da du kom hjem igen. Da var der gået fem år. Ingen 
stillede spørgsmål. Du havde boet i Berlin, sagde farmor. Jeg var 
blevet teenager. Jeg synes du var blevet en fremmed. Jeg tror du 
syntes det samme om mig. Jeg forstod det ikke. Det var alt sammen 
ting som vi ikke talte om. Farmor lavede bøffer med bløde løg. 
Livet fortsatte. 
Først mange år senere fik jeg at vide, at der var noget med en 
anden. En du havde boet med i Berlin. En mand. Hvordan det skete, 
at du valgte at rejse, aner jeg ikke. Ligesom jeg ikke ved, 
hvorfor du endte med at vende tilbage. Jeg ved at du elskede 
farmor. Men måske ikke på samme måde, som farmor elskede dig. 

Du er færdig på toilettet, og jeg hjælper dig tilbage i stolen. Du 
ser gammel og fortabt ud. Jeg får lyst til at lægge et tæppe hen 
over dig. Jeg savner hende også, har jeg lyst til at sige. Men jeg 
siger ingenting. Du begyndte at glemme ting, allerede inden hun 
blev syg. Selv da hun var dårligst, var det stadig hende der tog 
sig af dig. 
Jeg læser højt af avisen for dig, selvom jeg ikke ved, om du 
forstår noget af det. Jeg lister ud af stuen, mens du falder i 
søvn. Jeg sætter vand over til te. Der roder i køkkenet. Farmors 
forklæde hænger på knagen. Jeg tænder for radioen og tager 
forklædet på. Så begynder jeg at vaske op.  


