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Uden titel 

”Dem i nr. otte får en hund. Det bliver en retriever fra et dyreinternat. På onsdag kan jeg se.” 

  Fru Mortensen glippede med øjnene, mens hun strøg hånden gennem det grå hår. 

Bente studerede øjenlågene, der blæste op og i. De sad i Bente og Viggos have. Syrenerne var 

lige sprunget ud og hele kvarteret duftede og summede af travlhed. Hun kunne høre naboer til 

alle sider køre med haveklippere og musik, der strømmede ud af vinduer både i nr. tre og inde 

hos Jensens. 

  ”Hvor ved du det fra? Du taler da ikke med nr. otte.” 

  ”Du ved, jeg får beskeder.” 

  Fru Mortensen løftede ansigtet op, som blev hun ramt af en stråle fra oven. 

  ”Jeg forudsagde også, at nr. to fik tvillinger.” 

  Bente smilede, så alle de skæve tænder kom til syne og overlæben afslørede det halve 

af gummen over fortænderne. 

  ”Jamen så kan du jo også fortælle mig, om det bliver en dreng eller en pige. Viggo vil 

ikke vide det. Tænk at han ikke er mere nysgerrig. Jeg vil nu ellers gerne vide, om jeg skal 

strikke i lyserødt eller i lyseblåt, for det er jo...” 

  ”Mon ikke du skal acceptere, at han ikke vil vide det. Det er jo ikke alt, man behøver at 

vide på forhånd – selv om jeg selvfølgelig altid ved tingene på forhånd selv. Men der er jo en 

forskel. Som nu dengang Jørgensen faldt på trappen. Jeg havde fortalt ham, at jeg havde set 

det og at han skulle få repareret det gelænder. Men når man ikke vil høre.” 

  Endnu engang røg hånden gennem det grå hår. Denne gang fortsatte den over til den 

ene store perlebesatte ørenring og gav den et dask. Bente kunne høre, at det nye par i nr. syv 

skændes om hvem der skulle tage på tanken efter is. 

  ”Jamen, jeg fortæller ham da ikke, hvad du har sagt.” 

  Hun tog om den store tekop med urtete og tog en ordentlig mundfuld. 

  ”Man skal være enige, når man er sammen og venter sig.” 

  Fru Mortensens øjenbryn løftede sig, så panden rynkede sammen til et ujævnt landskab. 

  ”Men jeg kan fortælle dig, at jeg har set et gult børneværelse med en håndlavet vugge.” 

  Bentes underkæbe gled ned, uden at hun sagde noget. Netop i går aftes, havde de 

bestemt, at værelset skulle males gult, fordi det ville passe så pænt til himlen over den vugge, 

Viggos far havde lavet til dem. 



  ”Ai, hvor er du altså bare god!” 

  Bente lagde hånden på den anden kvindes arm. 

  ”Det er da dig, der skal have den der brevkasse...hmmm...noget med en, der fortæller 

din fremtid...hvad er det nu, han hedder..” 

  ”Nåh, du mener Søren Olsen; ja, han har jo lært meget af mig.” 

  Hånden røg op til håret. 

  ”Han fik sin brevkasse, fordi han keder mig.” 

  ”Så tror jeg, at jeg vil skrive til ham” -Bente smilede glad.  

  ”Så skriver jeg bare ikke noget om, at Viggo ikke vil vide noget. Så kan jeg også hilse fra 

dig. Ja, du kan da ligge en hilsen ved. Sikke overrasket ham Søren så bliver.” 

  Fru Mortensens hånd stoppede på vej op mod håret og dalede derpå langsomt ned på 

havestolens armlæn. 

  ”Jeg tror sørme, jeg har glemt at lukke katten ud.” Hun kom hurtigt på benene.  

  ”Jeg må hellere komme hjem til den, det er jo ulideligt for den at være lukket inde i 

denne hede uden et åbent vindue eller dør.” 

  Bente vinkede smilende, mens Fru Mortensen smuttede igennem hækken og ud på det 

forgrenede stisystem, der forbandt alle haverne i kvarteret. 

 


