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Den blodige pose

 Annie stod som paralyseret og kiggede på den gennemsigtige blodplettede plasticpose, hvori små isflager fra 
  den smeltede istap hun tidligere på aftenen, havde plukket ned fra Allans tagrende, flød rundt  Parat til at 

smide den ud i skraldespanden under køkkenvasken, når hun havde hældt den røde væske ud 
Det var ikke så meget fordi det var selve indholdet i posen, der fik hende til at gå i stå et øjeblik, som tanken om 
alt det, det symboliserede gjorde  Når væsken fra posen forsvandt ned gennem hullerne i risten i vasken, ville 
alle minder om Allan flyde bort i afløbsrøret og ud i kloakkerne  Ligesom det der blev tilbage i plastikposen, 
ville forsvinde ned i skraldet, for at blive mast sammen med andet affald, når renovationsarbejderne kom 
og tømte den grønne vogn under affaldsskakten i kælderen 
Hun lagde posen fra sig på køkkenbordet  Ledte efter nogle gamle aviser hun kunne pakke omkring 
den  Hun ville ikke risikere, at nogen tilfældigt fik øje på den  Det kunne vække tanker, hun ikke øn-
skede at få vagt  Posen kunne såmænd godt se ud som om, der havde været nogle saftige bøffer 
i, hvorfra blodet var sivet ud  Men hun kunne ikke vide sig sikker  Det var kun hende, der vidste 
hvordan tingene i virkeligheden hang sammen 
Med et stik i hjertet, hældte hun væsken ud og pakkede plastikposen ind i flere lag papir  
Hun havde ikke fået smidt den sidste uges reklameblade ud, så der havde været rigeligt 
at putte omkring, inden hun kastede den ned i den sorte affaldspose i stativet under 
vasken, som hun hev ud og bandt knude på  Gik derefter ud på opgangen med skakt-
nøglen og åbnede op for lågen til det mørke dyb, hvor posen forsvandt ned  Stod lidt 
og fornemmede tomheden  Men der var alligevel noget, der ulmede indeni, selvom 
hun burde føle sig roligere nu 

Det varme bad

 Hun gik ud på det lille badeværelse og tændte for vandet i bruseka- 
 binen  Huskede at skrue hanen helt over i det røde felt, så dampen 

steg op som røg overalt i det lille rum  Klædte sig hurtigt af og smed 
tøjet i en bunke udenfor badeværelsesdøren, og gik ind under bruse-
ren, hvor de skoldhede vandstråler ramte hendes krop, så hun måtte 
vride sig i et øjebliks smerte, mens store røde plamager kom til syne 
overalt på huden  Det plejede ellers at hjælpe hende til at falde til ro  Så 
blev hun så dejlig afslappet og døsig, og det blev nemmere at putte sig 
under dynen bagefter og føle varmen om sig, så hun kunne glide ind i 
søvnen, der for en stund, ville gøre hende fri for at tænke 
Nu føltes vandets stråler, som små slanger, der gennemborede hendes 
hud og åd sig videre ind i hendes årer, hvor de blev ført med blodet 
rundt til alle dele af hendes krop, og huggede til med deres gifttæn-
der: »Fanden tage ham«, bandende hun højt, mens hun med hurtige 
voldsomme bevægelser, sæbede sin krop ind og skrubbede til med den 
lille gule svamp, hun normalt legede nænsomt med; op langs armene 
og benene og henover ansigtet og maven, indtil den fandt frem til den 
mørke hule mellem benene og gled frem og tilbage, så hun måtte over-
give sig til sig selv 
Nu skrubbede hun så hårdt til, at huden flere steder blev mørk rosa og 
fik et par bloddråber til at bryde frem  Hendes hjerte bankede hurtigt: 
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»Pis«  Hun slukkede for bruseren  Idet hun kiggede ind i den duggede glasrude på brusekabinen, dukkede ansigter 
frem, der som en geleagtig masse hele tiden skiftede form  Men der var Allans ansigt imellem  Det var hun sikker 
på, selvom hun ikke turde se rigtigt efter 
Hun satte sig ned på hug og tog sig til hovedet, mens hun mærkede intenst efter det galoperende hjerte i bryst-
kassen, hun så for sig, sprang ud gennem huden, som en blodig klump kød, og sprængtes i tusinde stykker, 
så hun sad tilbage i en blodpøl  Ligesom pølen hjemme hos Allan, der havde bredt sig på fliserne under  
hans krop 
Det var nok fordi hun havde vasket sig for hårdt nu  Hun skulle nok have passet bedre på 
»Træk vejret Annie«, hviskede hun panisk til sig selv, og kunne næsten ikke trække vejret gennem det 
hyperventilerende åndedrag, der rungede så underligt i hendes indre  Hun skulede hen mod bru-
sekabinens rude, der atter stod ansigtsløs tilbage  Tog en dyb indånding og pustede langsomt ud, 
sådan som hun havde lært hun skulle, hvis hun ikke kunne forhindre uroen i at bryde ud i lys lue  
Rejste sig op med en krop, der stadig var udenfor hendes kontrol  Det sitrede i hver lille muskel, 
som om der stod en over hende og trak i nervetrådene, og fik hende til at bevæge sig rundt 
som en majonetdukke  Rakte ud efter det hvide håndklæde hun havde lagt frem på toiletsæ-
det, men tabte det på det våde flisegulv, hvor det hurtigt sugede vandet til sig 
Hun sank en klump og stirrede lamslået ned, mens en rød farve bredte sig ind i håndklæ-
dets fibre: »For fanden da også«, råbte hun, og greb rystende sin højre arm med venstre 
hånd og strammede til, for at presse den ned mod gulvet og samle håndklædet op 
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Skænderiet

 Hun løb vaklende ind i soveværelset, med våde fødder, der efterlod fodspor i det lyse berbertæppe i gangen  
 mellem rummene  Fik svøbt sig ind i sin elskede sorte frottebadekåbe, som gik i et med hendes spinkle krop, 

sådan som pelsen på et dyr gjorde det  Ind i stuen, til stuevinduet, hvor hun satte sig på den lille skammel, der 
havde sin faste plads ved den varme radiator under vinduet  Der kunne hun sidde i lange timer og kigge ned i 
gården, hvor børnene legede om dagen, mens hun sad og varmede sig, når hun frøs helt ind i marv og ben  
Hun elskede at lytte til børnenes råben og latter, når de sad på gyngerne i gyngestativet, eller i den lille 
sandkasse og lavede sandfigurer 
Nu betragtede hun rystende den hvide sne, der dalede den fra en sort himmel, som små runde vat-
kugler, og forsvandt ud i et med det snebeklædte landskab, der havde lagt sig som et tæppe henover 
legepladsen  Snefnuggene glitrede i lygternes skær, og fik det til at se ud som om al sneen var be-
klædt med krystaller  Dvælede ved barndoms vintre, når hun gik i sneen og det knirkede så dejligt 
under fødderne  Når sneen pakkede verdenen ind og lagde en dæmper på alle lydene derude, 
så hun følte hun gik i et lydtæt studie, der indkapslede hende  Tryg 
Hun smilede, mens hjertes slag langsomt faldt tilbage i dets normale monotone rytme, og 
panikanfaldet fortonede sig ud i sneen og smeltede sammen med den  Det var jo også 
bare fordi hun havde haft det skænderi med Allan tidligere på dagen, sådan som det så 
tit var sket i al den tid de havde kendt hinanden  Fordi det hver gang fik hendes verden 
til at splintres  Den tid de levede i en form for harmoni op til skænderierne, gav hende 
altid den naive illusion om, at hun var i sikkerhed i hans favn  At de hørte sammen 
på et fælles fundament, om end det var bygget på gyngende grund, hvor de ba-
lancerede rundt, som cirkusartister, og jonglerede med hinandens følelser 

Hun sukkede  Var trods alt lettet over at uroen, der før havde fordre-
jet hendes verden, stille var listet bort  Men trist over, at Allan kunne 
få hende til at falde ned i afgrundens dyb, så hun måtte kæmpe mod 
dets dæmoner  Rejste sig udmattet op med døsigheden i kroppen, hun 
havde ventet længselsfuldt på, siden hun var trådt ind af døren tidligere  
Gik rundt i lejligheden, og slukkede lamperne, der var tændt inde på 
værelserne, fordi hun havde været bange for mørket da hun kom hjem 
Gustavs tremmeseng stod gabende tom, kun med den lille brune plys-
sede bamse siddende, som han plejede at putte med, om aftenen  Den 
var blevet nusset og slidt, men Annie måtte ikke vaske den for ham  Den 
duftede sikkert af tryghed og hjem  Af mor  Han burde have haft den 
med sig, da han skulle hjem til sin far  Det irriterede hende at hun ikke 
havde husket at pakke den med 
Malenes juniorseng med det rosa prinsesseslør henover, og dynen med 
små dansende feer, som hun havde fået til sin 6 års fødselsdag for få 
måneder siden, stod uredt og krøllet, fordi Annie havde sovet derinde  
Det gjorde hun for det meste, når børnene ikke var der 
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Ustabilt forhold

 Et overvældende savn, tordnede gennem hende  Hun ville ønske de var der nu  Så kunne hun holde om dem,  
 vugge dem i sin favn og mærke varmen fra deres små kroppe  Snuse deres dufte ind, som i hendes næsebor, 

identificerede dem, som hendes børn  Men hun var glad for de ikke havde, skulle opleve endnu et skænderi 
med Allan  At de denne gang var blevet forskånet, så de ikke skulle stå med gråden i øjnene, uden at være i 
stand til at kunne gøre noget  De havde lagt øre til alle de grimme ord der altid blev slynget ud og kastet 
rundt mellem to mennesker, der burde være de voksne  I stedet for væltede de rundt som galninge og 
sloges, mens de endnu engang gjorde det forbi med hinanden  Men det var bare aldrig helt forbi 
Hun vidste ikke helt, hvad som havde fået det til at skride denne gang  Det var som om de var ramt af 
en forbandelse  En højere magt, der satte et forstørrelsesglas hen over deres hoveder, og fik dem til at 
se ting, sådan, at de ord de talte til hinanden med, fik en anden betydning, end hvad hensigten var  
Der blev nok grinet fra oven over dem  Eller også blev der grædt 
De havde fået lidt at drikke  Allan havde fået lidt mere end det, og så havde de danset rundt 
sammen til musikken i deres egen lille bobbel  Og mens Allan det ene øjeblik stod og hviskede 
i hendes ører, hvor meget han elskede hende, så han fik hende til at spinde, som en kat i 
hans hule hånd, og gjorde hende tryg og varm i hans arme, så udbrød han i næste øjeblik: 
»Du er en lille billig luder«, og hentydede til alle de mange mænd han mente hun lå og 
rodede med  Og på et splitsekund faldt hendes verden i grus, fordi hun et kort øjeblik 
virkelig havde troet på hans ord, mens hun desperat balancerede på brættet under 
sine fødder, for ikke at lade sig rive med  Men hans sind var altid som en stormflod, 
der ubarmhjertig rev alting op med rødderne, sådan at hun intet kunne stille op 
mod hans naturkræfter 
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Det endelige brud

 Hun havde, måtte ringe efter en taxa fra sin mobil, som Allan ellers havde været ved at smadre i gulvet i arrigskab  
 over at hun ville tage af sted  Havde hurtigt fået pakket sine ting sammen og smidt dem i en sort plastiksæk, 

sit tøj og andre pakkenelliker hun havde medbragt efterhånden som dagene var gået, og var derefter flygtet ud 
af hans dør, som han demonstrativt låste efter hende, så hun ikke skulle kunne komme ind i igen 
Og så havde hun i afmagt sparket så hårdt til døren, at glasset i den tunge rudebeklædte hoveddør var flæk-
ket  Allan havde stået lige bag døren og åbnede den op med et brag, da han hørte lyden at glas der gik itu: 
»Din lede forpulede møg sæk  Sindssyge kælling,« råbte han  Og hendes hjerte havde blødt  Men det var 
for længst gået i stykker 
Hun sank  Ned i det usynlige kviksand under sine fødder, fordi han endnu engang havde klemt kær-
ligheden ud af hende  En syngende lussing havde ramt hendes kind, mens hun blot stod lammet 
foran ham og græd stille  Hun forstod ham ikke  I 6 år, havde hun levet med hans svingende ad-
færd  Med hans druk  Hans kærlighed  Hans had  Og hun havde naivt troet, hun kunne elske det 
hele væk  Men nu var der ikke mere kærlighed tilbage at elske med  Hendes hjerte var frosset 
til is i vinterkulden 
Så havde den blinket i månens skær, istappen, over hendes hoved, der hang lang og spids 
ned fra tagrenden ved hoveddøren  I et splitsekund havde hun strakt sine arme op, som 
vingerne på en fugl, og fløjet op og havde knækket istappen ned, som hun jog ind i 
Allans eget ishjerte  Han havde først stirret overrasket på hende med vidtåbne blanke 
øjne, hvorefter han var sunket til jorden på fliserne  Så var hun løbet ind i huset og 
havde taget en frysepose fra køkkenskuffen og lagt istappen ned, inden hun tog 
en taxa hjem 

Annie gik ud i køkkenet og tændte for vandhanen for at fylde et glas 
vand  Hun smilede  Glædede sig til at fortælle børnene, når de kom 
hjem, at det nu var endeligt forbi  Allan var væk  Og de ville tro hende  
Måske ikke i starten  De plejede jo altid at skulle med hjem til Allan igen  
Men med tiden    
 
Og måske hun selv, Annie ishjerte, en dag ville tro på det selv…



Annies forhold til Allan har været on/off i mange år, og Annie har det 
psykisk svært 

Allan drikker og er meget svingende i humøret  Den ene dag siger han at 
han elsker Annie, og det andet, at hun bare er en billig luder 

Efter utallige skænderier beslutter Annie sig for at deres forhold skal 
ende   


