
Hun er træt.

"Jeg sagde til højre", vrisser han og hun drejer skarpt på rattet og får lige nøjagtig drejet af.  

Han bevæger sig utålmodigt i sædet og tænder for radioen, tydeligvis utilfreds med det han 

finder. Slukker så og ser ud ad vinduet uden fokus. "Hvorfor helvede skal det altid være så 

besværligt med dig?". Han ser på hende, nej stirrer, og hun orker ikke, men svarer alligevel 

"jeg gjorde jo, som du sagde". 

"Hold nu kæft, kælling". Han er tæt på nu. Så tæt på, at hun ikke behøver tænke tanken til  

ende for at trække sig sammen. Det kan ikke ses. Skuldrene der stivner en anelse, og 

læberne der skilles let. Vejrtrækningens monotoni og så alligevel ikke. Det stødvise, der 

trænger sig på. Lårene der klæber til bilens lædersæde. Hun ruller vinduet ned og for et par 

sekunder er vindens styrke stærkere end det usagte. "Trækker det? Skal jeg rulle op?". Hun 

venter ikke på svar men trykker på knappen, og en svag brummen høres, idet vinduet 

glider på plads. 

Han ser på hende. Længe. Smiler let og lader med et tryk vinduet i sin side glide ned. "Ja 

det er nok også bedre sådan" siger hun. Mest for sig selv. "Hvad er bedre?" er han der 

straks. Hun svarer ikke, men fokuserer på vejen, hvor et anhængertræk står i kanten. Sært 

sted at stille den, tænker hun.

"Hvad er bedre". Det er ikke længere et spørgsmål. "hvad er det, der er bedre. Sådan 

hvordan". Det kører for ham nu, han har det godt, kender mål og midler. "Stop nu", 

mumler hun og ved at det er for sent. 

"Skal vi stoppe? Her? Er det det det, du vil?" 

Og han rykker i håndbremsen og hun udstøder et skrig næsten uden lyd og han ler. 

Han ler højt i hvad der føles som minutter. "Så du synes vi skal stoppe. Nu. Godt. Det gør 

vi så". Han glor på hende, direkte i øjnene, uden at blinke. Hun ved, at hun ikke skal se 

ned, men gør det alligevel. "Jeg mente bare, at du skulle lade være. Vi er på tur, skal vi ikke 

prøve at hygge os?". Hun kan mærke tårer der maser sig vej, nærmest pr automatik, og hun 

forsøger at gispe for at holde dem tilbage. Han hører det, og blikket ændrer sig. 



"Sidder du og flæber? Hva? Sidder du nu og flæber igen, det er sgu da lige godt satans.  

Buhuuuuu". Han griber om hendes arm og klemmer til og hun kan mærke det stramme. 

Smerten er ikke uudholdelig, nærmest tværtimod, og hun smiler til ham og fjerner hans 

hånd. Han gør ikke modstand. "Tudefjæs", vrænger han.

De holder midt på grusvejen."Vi holder uhensigtsmæssigt her", siger hun, underlig formelt. 

Omkring dem er heden lilla. Et par får græsser og et faldefærdigt træskur gør det ud for de-

res læ. Hun starter bilen. Bakker en anelse og drejer bilen så der er plads til modkørende 

på stien. Dækkene knaser mod gruset. Lyden synes ubehageligt høj. 

"Hvor skal du hen?", spørger han så. Hun svarer ikke men kører bilen langsomt fremad, 

selvom stien ikke synes at føre nogen steder hen. "Jeg spurgte dig om noget", siger han, nu 

let dirrende "hvor skal du hen?" 

Hun kan mærke den velkendte træthed. Den begynder ved øjenbrynskanten og følger 

kæben for til slut at ramme nakken, og hun må anstrenge sig for at holde hovedet på plads. 

Det summer for ørene, tankerne er dovne myg parat til at suge blod. Hun orker ikke at 

tænke dem. Tankerne. Orker ikke at se de to streger under facit. Hvis bare ikke hovedet var 

så tungt, hvis hun kunne finde den knap han tænder på. Hvis hun kunne tæmme øjeb-

likket, smile eftergivende, lægge en hånd på hans lår. Så ville han sukke dybt, ruske hendes 

krop lige en tand for hårdt, for så at slippe og smile lunkent. 

Og de kunne køre videre, og hun ville le af lettelse som en fjollet tøs, og han ville blinke sul-

tent, sukke og sige "hvad fanden er det med dig, du er sgu ikke til at blive klog på".

Men hun er for træt. Svarer ikke. Og hans ansigts muskler begynder at spændes: "for 

helvede kælling, så svar dog. Hvor skal du hen. Hvor fanden i helvede tror du, at du skal 

hen?". Hun ser ikke på ham, men sætter bilen i bakgear og bakker med stor hastighed 

tilbage mod landevejen. "Nu skal jeg satme lære dig noget pli, luder. Du standser den bil og 

det er nu. NU!" Han forsøger at nå håndbremsen, men hun er hurtigst og holder den pres-

set fast mod gulvet. Hun er så træt, så træt, men hendes hænder er stærke og han er for 

vred til at fokusere. 

"Din lede mær, du standser den bil, og det er LIGE nu. Lige nu". Han kniber øjnene sam-

men og griber om hendes hånd på håndbremsen. Det gør ondt, men hun slipper ikke. Bilen 

slingrer. "Er du ude på at slå os ihjel?", skriger han. Hun svarer ikke. "Svar mig: vil du slå 



os ihjel, er det det du vil? Det kunne du lide, hva? Fandme nej, det bliver over mit lig". Hun 

kommer til at fnise over hans fortalelse. Det bliver over hans lig. 

Og lige i det sekund. Der hvor hun ler ad hans fortalelses, føler hun trætheden forsvinde. 

Hun ler højere og højere og mærker at hans hånd slipper hendes, og hun slipper også og 

bilen bare bakker og bakker og det hele er så grotesk, at hun må le endnu højere. 

Først forstår han ingenting. Hvad fanden er det, der er så morsomt og hvad bilder hun sig 

egentlig ind at grine af ham? Så bliver han et kort øjeblik usikker, på hende, på situationen.  

Hvad nu?

Det varer ganske kort. Så bliver han kold. Skarp, klar. Hun har sluppet håndbremsen, og 

det er hans chance. Han trækker håndbremsen. Bilens tilbagefart standses og det giver et  

voldsomt ryk, så den glider ud og står på tværs af stien, før den standser. Hun falder 

forover mod ruden, for sekundet efter at blive slynget tilbage mod ryglænet. Hun ler ikke 

længere, hun er stille. Ser stift frem for sig uden at røre på sig.

"Nååå, så er der ikke mere at grine ad, hva? Hva?". Han ser på hende, men hun ser lige 

frem, på stien der bare strækker sig uden ende. 

"Hva? Så var der pludselig ikke mere at grine ad". Han ler tørt. Som et fnys. "Er du blevet  

mundlam, kan du ikke høre jeg spørger dig om noget, så svar dog for ind i helvede". Han 

drejer ansigtet og læner sig lidt fremover, så han er helt tæt på hendes ansigt. Hun siger 

ikke noget, trækker bare hovedet tilbage med en langsom bevægelse. Han rykker sig 

nærmere, holder sin mund helt tæt til hendes øre, så hun kan mærke hans ånde som fugt 

på sin hals. 

"Du bliver så stille, skat. Du siger slet ikke noget. Hva? Nu skal du måske ikke nogen 

steder? Hva?"

Der er stille i bilen. Hun rører sig ikke, blikket ser lige frem. Hendes vejrtrækning er rolig.

"Nu siger du pludselig ikke så meget mere, hva?", siger han højt. Han trækker ansigtet lidt  

tilbage og betragter hende.

"Ved du hvad honey, det klæder dig sgu at holde kæft"



Hun ser stadig ikke på ham, stirrer lige frem for sig. Vejrtrækningen er langsom nu, og 

ganske langsomt falder hendes hoved ud til siden. Der løber lidt savl ud af mundvigen. Lige 

så stille løber det ned ad hagen, før en våd plet former sig på hendes skjortebryst. 

Han bevæger sig uroligt i sædet, og udbryder hårdt: "For ind i helvede, savler du nu også. 

Først vræler du og nu...nu savler du kraftpetervæltemig også. Hvad er du for et pattebarn? 

Er det det, du er: et pattebarn. Fy for satan". Han tager sit ærme og fjerner savlen fra 

hendes ansigt, overraskende blidt. "Sådan. Man skal da også gøre alting for dig" Hun re-

agerer stadig ikke. Han ser på hende, tager hende under hagen og løfter hendes ansigt op, 

så de er i øjenhøjde. 

Det er tungt, hovedet, meget tungere end han havde forestillet sig. "Hvad er det med dig, 

hva? Hvad? Skat, svar mig nu. Jeg ved godt jeg var lidt rap i replikken, ikke, du kender mig 

jo. Jeg mente jo ikke noget med det. Svar mig nu, hvad er der med dig?"

Intet svar.

"Så svar sgu da din lede møgso!"

Han slipper hovedet så det igen falder ned på hendes skulder. Hele hendes krop vælter ud 

til siden og hun hænger i selen helt tæt på hans krop. Han ser på hende. Længe.

Så lægger han langsomt håndbremsen ned, rækker ind over hendes krop og drejer nøglen. 

Bilen begynder at trille. Først langsomt, men som stien begynder at skråne, tager bilen fart.  

Han bevæger sig ikke, ser bare til mens det sker. Til sidst rammer den en grøft, glider ned 

og standser. Motoren kører stadig. 

Han sunder sig lidt, sætter katastrofeblinket til og ringer efter hjælp.

Han ser på den slappe krop, og hovedet der nu hviler mod rattet: "Jeg sagde jo, du skulle 

være forsigtig skat", siger han og aer hende over kinden.


