
  
  

 
 

      

      

           

         

     

      

       

      

      

           

       

     

    

      

     

      

       

     

       

          

       

      

       

        

       

  

 

 

 

Dødens duft. 
Af Selma Høst 

Løb, løb dundrede det for hendes ører, mens skovbundens grene flænsede hendes 

bare fødder og skinneben op. Det stak i hendes højre lunge, men hun ænsede det 

ikke. I stedet fortsatte hun hastigt gennem skoven. Løb, løb blev det ved med at brage 

for hendes ører. Som et vildt ekko der langsomt blev højere og højere og til sidst 

ville briste. Tankerne hvirvlede som en tornado i hendes hoved, og pludselig fik 

angsten et fast greb i hendes bryst. Frygten for at dø lå og skjulte sig mellem de 

mørke træer klar til at opsluge hende når som helst. Hun havde frygtet døden siden 

sin morfars ildevarslende bortgang. Hun ville aldrig tilgive ham for det, han havde 

gjort. Hun fejede hurtigt tanken af vejen og fortsatte dybere ind i skoven, men nåede 

ikke at sanse den gren der rejste sig op foran hende. Straks svirpede den hende over 

kinden og efterlod en lang tynd rids. Blodet piblede langsomt ned af kinden, men 

hun tørrede det hurtigt af i trøjeærmet. Hun standsede. Så op i den sorte 

nattehimmel. Januarblæsten fik de krogede træer til at svaje vildt fra side til side. 

Udover træernes susen kunne hun kun høre sit eget forpustede åndedræt. Skræmt 

ved stilheden tumlede hun videre ind i skoven, stoppe op var det sidste, hun måtte 

gøre. Hun mærkede, hvordan hendes ben vaklede af udmattelse. Hun satte tempoet 

ned, selvom hun godt vidste, at det var forkert. Pludselig blev den stilhed, hun ellers 

havde frygtet brudt. Lyden af taktfaste skridt nærmede sig bag hende. Langsomt og 

bestemt. Tiden gik i stå. Angsten for at dø var større end nogensinde, men hun var 

ikke i stand til at løbe videre. Hendes fødder var ligesom alle de mørke og dystre 

træer plantet i jorden. Pludselig forsvandt lyden af skridt. Stilhed. Med et mærkede 

hun en hånd om sin hals. Hun udstødte et halvkvalt skrig. Hånden klemte langsomt 

til. Hun gjorde ikke forsøg på modstand, for hun vidste, hvad der ville ske. Så 

bemærkede hun i sin angst, at noget virkede bekendt. Duften af kraftig parfume 

bredte sig i luften. Med et vidste hun, hvem hånden tilhørte. Hun var vokset op med 

den lugt. 


