
Hun havde altid vidst at det skulle stoppe. At hun skulle leve fyrre år uden at kaste 

skygge, for så at sætte spor. Det var ikke en beslutning, det var bare sådan det var og 

sådan det skulle blive.

Det startede i det små. Et lille dask til en postkasse, eller en ridse i en mur. En 

sjælden gang imellem en pose vingummi som hun "glemte" at lægge på båndet. Så 

trak hun kurven forbi kassen, pakkede sine varer og lagde til slut vingummiposen 

ned til de andre varer uden beregning. "På beløbet", svarede hun kassedamens blik 

og trykkede koden, uden at fortrække en mine. "Så må du have en fortsat god dag", 

hilste damen bag kassen og hun sagde tak og vidste, at den nu ville blive en lille 

smule bedre.

Hun troede ikke på skæbnen, men elskede at lade som om. Som om hun var be-

stemt til at gøre modstand uden at det blev bemærket. En dag hun var ude at handle 

tog hun to bakker æg. En økologisk og en bakke med buræg. Gik afsides til en fryse-

boks og byttede indholdet om. Ha. Det var ikke en protest mod nogen eller noget 

andet end sig selv. Et lille sug i maven og følelsen af at tage røven på alt, hun troede 

på. Hjemme lavede hun omelet med parmesan, soltørrede tomater og nyklippet 

dild. Hun brugte alle æggene og følte sig bagefter oppustet og træt. Hun vidste, at 

det var den pris hun måtte betale og hun gjorde det med glæde. 

Hjemme lå manden på sofaen og sov. Ind imellem stod han op og tog på arbejde 

eller drak en øl med sjakbadserne over et spil pool. Så kom han hjem med skjolder 

under ærmerne og et sultent smil. Tog rundt om hende og sagde "du har nu nogle 

dejlige patter" og hun lod ham blive i troen på, at det var hende han talte til. Lod sig 

trække med ind i soveværelset og gav ham hvad han bad om, før han faldt i søvn. 

Sådan havde det været siden de blev gift, og hun var ikke den der klagede sig. Man 

ved, hvad man har, men ikke hvad man får, tænkte hun. 

Efter vingummier og æg blev sulten større. Hvem fanden gider leve af den slags 

småtterier, tænkte hun, og tog på rov i jakkelommerne i garderoben, hvor hun gik 

til gymnastik. En telefon blev det til, og nogle få kontanter. Ikke noget der skæppede 

i kassen, men følelsen var god og måske en dag hun ville have bedre held. Udenfor 



sendte hun frække beskeder til alle kontakterne i telefonens oversigt og smed den så 

fra sig på et synligt sted, hvor hun vidste den ville blive fundet.

Pengene brugte hun på et par kinasko og en fadøl til at skylle oplevelsen ned med. 

De satte en seddel op i idrætshallen med en advarsel "pas på lommetyve". Hun tog 

et billede af sedlen med sin telefon og fandt nu og da billedet frem og smilte. Hun 

holdt af at have bare tæer i sine kinasko. Lille kat, lille kat på vejen, nu ville hun sgu 

være sin egen.

Derhjemme var tingene, som de altid havde været. Manden sov på sofaen, passede i 

de mellemliggende perioder sit job og drak fadøl med gutterne, når lejligheden bød 

sig. Kom hjem og tog hende på brysterne og fik stillet sulten. Nå ja, der blev stadigt 

kortere mellem hans sult, noget var forandret, var det ikke som om patterne virkelig 

VAR blevet større, tænkte han. Noget var blevet større, det vidste han, men tænkte 

ikke mere over det så længe han fik, hvad han kom efter.

Hun blev stadigt mere modig. Hun tog planter fra kontoret, pakkede dem i papir-

poser uden forsøg på at skjule det og cyklede stolt gennem byen med byttet i sin 

cykelkurv. En dag mødte hun sin nærmeste overordnede foran Netto, og en lille is-

ning ramte hende, da han smilende tog kontakt "Nå du forkæler nok dig selv med 

lidt grønt til karmen". Et kort øjeblik var hun overbevist om at være afsløret og 

mærkede en berusende varme ramme kinderne, indtil han fortsatte "ja jeg burde vel 

også have tænkt i de baner, men det blev ved letmælk og havregryn. Grød skulle jo 

være sådan en god start på dagen", og hun havde leet lidt og sagt nogle li-

gegyldigheder om at hun alt for sjældent fik spist morgenmad. "Det skulle du nu 

gøre" smilte han varmt "kroppen har brug for næring for at kunne blomstre, nø-

jagtigt som planter skal have vand", og hun var cyklet derfra med tanken, at han 

måske ikke var helt så dum som hun havde troet.

Næste skridt var bycyklen hun aldrig leverede tilbage. Den stod bag et skur i haven 

og ind imellem pudsede hun den og smurte kæden, og manden spurgte om den ikke 

skulle leveres tilbage. Hun svarede, at hun havde købt den på en kommunalt ar-

rangeret aktion, der skulle skaffe penge til byens børneinstitutioner. "Nå, det var 



sgu da altid noget, at de selv mærker krisen kradse", havde han svaret, og hun 

havde givet ham ret. "Ja hvis ikke de har pengene, må de jo skaffe dem", svarede 

hun og så talte de ikke mere om den cykel.

Med tiden blev hun mere sirlig i sine krav. Det drejede sig ikke længere om udbyt-

tets størrelse, men om anstrengelserne ved at skaffe det. Hun udså sig ubrugte Ma-

dame-poser på kvindetoiletter som et mål, og stod op før fanden fik sko på, og kørte 

rundt til offentlige toiletter for at hugge poserne, før de blev fyldt. Mere end to 

tusinde blev det til, før også det blev forudsigeligt og spændingen forsvandt. Det 

blev bestik fra kantinen, dernæst askebægre fra borde ved udendørsservering, hun 

forsøgte sig med avisernes spisesedler, men var for tæt på at blive opdaget flere 

gange og måtte opdigte de mest besynderlige forklaringer på sit forehavende. "Ja-

men jeg har pårørende der døde i den ulykke", forklarede hun og kioskejeren havde 

inviteret hende ind i sit baglokale og trøstet hende i sorgen.

Sådan stod det på i et år. Hun satte spor som ingen bemærkede mens manden sov 

på sofaen og hun blev dus med sin overordnede. "Nå, har du fulgt mit råd?", spurgte 

han "du ser i hvert fald ud til at trives, grød eller ej", grinede han og lagde en arm på 

hendes skulder. Og ved de årlige lønforhandlinger havde han uden videre givet 

hende et kvalifikationstillæg på 300 kroner om måneden: "så skulle der blive råd til 

både havregrød og dine egne planter", blinkede han.

Og hun tænkte igen, at han nok ikke var så dum, som hun havde troet.


