
Kære tid 

 

Jeg var barn første gang, jeg så dig, ved ikke præcis hvor gammel jeg var, måske fem eller også var 

jeg ikke mere end fire. Min mor stod inde ved kommoden i stuen. Hun stod foran maleriet af de tre 

dansende kvinder. Jeg spurgte hende om det var rigtigt, at hun ville dø før mig, og hun svarede, at 

det passede, at tiden gik, og at hun ville blive gammel langt før mig og at det naturlige derfor ville 

være, at hun også døde før mig. Hun var yngre end jeg er nu. Hun var ung. Faktisk lignede hun en 

af de dansende kvinder på maleriet, som de så ud dengang og som de stadig ser ud nu på væggen 

over kommoden i den samme stue, hvor hun har dugene til det store spisebord liggende i den 

øverste skuffe. Sådan føles det, når jeg lukker øjnene, at dugene endnu ligger i den øverste skuffe i 

den kommode inde i stuen, eller når jeg ser op på himlen her fra mit skrivebord, hvor jeg sidder og 

skriver til dig, ja, at kommoden står derinde endnu, at min mor er ung, at hun er den samme som 

dengang. At hun ser sådan ud, mørkhåret, ung, midt i den tid, hvor hun smed bh’en og læbestiften 

ud, men stadig strøg dugene, inden hun lagde dem på spisebordet.  

 

Måske er det skørt, at jeg skriver til dig, et brev til tiden, for jeg ved jo, du er her, også i dette 

sekund, at du bor i mig, i min hud, i mine knogler, i tingene her, i bordet jeg sidder ved, i den 

lysende fartstribe på himlen deroppe over hustaget overfor, at du er i rummet bagved rummet, i 

luften, i grenene, i fugten, i klangen, i hvert eneste pulsslag fra alt levende. Det ved jeg, alligevel 

kan jeg stadig ikke få hold på dig; dine visere, dine pludselige hop, dine gentagelser. Og hvad er det 

så jeg vil med dette brev, vil du sikkert spørge, finde ud af om du virkelig er lineær? Nej for det ved 

jeg, at du ikke er, det forstod jeg tidligt, første gang på færgen midt ude på Oslofjorden på vej over 

til min farmor på Nesodden.  

Vi sad oppe på dækket, min far, min lillesøster og jeg. Solen skinnede. Min fars hår 

var stadig mørkt. Vi spiste is. Måske var jeg ni dengang. På bænken overfor os sad en kvinde og en 

mand. De var unge, i midten af tyverne, og jeg vidste, hvem hun var uden at ane, hvem hun var. 

Hun sagde en hel masse på et sprog, jeg ikke forstod. Manden svarede og lænede sig frem for at 

kysse hende, men hendes ansigt forvrængedes i en grimasse og hun lænede sig ind mod ham og 

græd.  

 Imens løb det fra isen ned over min hånd, men jeg kunne ikke spise mere af den. Min 

far tog en klinex op af lommen og sagde, at jeg måtte se at få spist færdig, men jeg rejste mig og gik 

over til skraldespanden, der hang på væggen tæt på der hvor manden og kvinden sad. Da jeg havde 



smidt isen ud, blev jeg stående lidt og så på dem. Kvindens ansigt gemt mod mandens hals. Ville 

jeg have noget fra dem, deres voksne kærlighed, jeg allerede som helt ung længtes efter at opleve? 

Eller ville jeg give dem noget, min trøst?  

 I det min far kaldte på mig, så manden op på mig og smilede. Han havde brune øjne. 

Min far sagde, at det var anmasende at gå så tæt på andre mennesker og især, når de sad og græd. 

Jeg sagde, at det kun var kvinden, der græd, men det syntes min far tilsyneladende var underordnet. 

Jeg spurgte, hvorfor hun græd, om han kunne forstå det sprog de talte. Min far sagde: “Du er for 

ung, Kristina. Du er for ung til den historie.”  

 Den sætning sad i mig i årevis, min fars ansigt, hans alvor og billedet af hans hænder 

der foldede ispapiret sammen til en lille hård terning, indtil jeg en dag som voksen igen sad på 

soldækket på vej over til min farmor. Jeg sad der sammen med min kæreste. Han havde de samme 

brune øjne, og da jeg begyndte at græde, vidste jeg, at jeg ikke længere var for ung til den historie, 

men at jeg ville ønske, at jeg var det. Al den utålmodighed kulmineret i så meget sorg og måske er 

det, derfor jeg skriver til dig, fordi jeg vil takke dig for ikke at skåne mig, men også for at sige, at 

du er en ligeså ubærelig faktor nu, som den formiddag min mor skulle til at åbne kommodeskuffen 

til de ustrøgede duge, da hun vendte sig mod mig for at svare på mit spørgsmål. 

 

Kærlig hilsen  

Kristina 

 

P.S. Du behøver ikke at svare på dette brev.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


