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  Jeg er træt og orker ikke mere. I virkeligheden burde jeg for længe siden være støv. Jeg burde ikke 

banke, ikke falde i slag. 

 

  Men man bestemmer ikke over sin tilværelse. Livet er andet end det, det ser ud til. Og et stakkels 

hjerte må følge sin skæbne, hvad enten det har lyst eller ej. 

Livet er et under, fik jeg engang at vide. Underligt at tænke på nu. 

 

  Begyndelsen var ellers god nok. I moders liv blev jeg dannet, da tiden var fuldbragt og mit 

menneske i færd med at blive skabt. Det var i sandhed underets tidsalder. Organer og lemmer 

skabtes, voksede og foldede sig ud. Hjerneceller udvikledes og øgedes i antal, skelettet forbenede 

sig roligt; rygmarv og hovedskal. Nervernes føletråde, muskler og sener og røde blodlegemer blev 

til. 

 

  Det var idyllens roligt flydende tid. For mit menneske og for mig. Temperaturen var ideel. Rundt 

om os levedes livet. Blodet blev pumpet igennem os, uden at vi skulle bekymre os om det. Friske 

forsyninger af ilt og næring kom til os. Livets rytme var hjertelyden, beroligende, taktfaste slag fra 

vort værtsmenneske. Tilværelsen var tryg og enkel, og en gang imellem kunne vi høre 

forventningsfuld nynnen eller mærke gode vibrationer fra lyde, vi dengang ikke vidste, var samtaler 

med andre mennesker. Det var Paradisets Have, uden slanger. Slanger kom jeg i den grad til at 

opleve senere, at jeg trækker mig sammen i kramper, når jeg tænker på det. 

 

  En dag var underets tid forbi. Vi blev uddrevet af Paradiset, mit menneske og jeg. Fulde af 

traumatisk angst, kæmpende for livet, stødtes vi ud af det væskefyldte hulrum, som var det eneste, 

vi kendte, gispende efter vejret, truet af rædselsvækkende kvælningsdød. 

Det var en kamp for livet. 

 

  Vi vandt den kamp, og min opgave blev nu at banke i mit menneskes bryst, dag og nat uden ophør. 

Den fine menneskemekanisme fungerede, og alle organer passede deres arbejde til fuldkommenhed. 

Jeg havde været heldig, men jeg vidste det ikke. 

 

  Mit menneske var et tiltalende væsen, der groede og trivedes, ikke mindst på grund af den 

harmoniske familie, det var født hos. 

Musik blev en livsvigtig del af vores liv. 

Jeg slog højt af glæde, hver gang vi nåede et nyt højdepunkt på violinen. 

Sådan skulle det altid være. Troede jeg. 

 

  Årene gik. Årstider med temperatursvingninger, sygdomme med feber, løbeøvelser, der fik mig til 

at arbejde på højtryk, for at blodet kunne passere lungernes blæsebælge og forsyne mit menneske 

med ilt. 

  Roligst var der om natten, når mit menneske sov, udstrakt på ryggen, og trak vejret med 

langsomme åndedrag. Den tid brugte jeg til at hvile ud efter dagens arbejde. 

 

 

  Så en dag så vi hende. Helt tilfældigt kom hun gående, og en hvirvelstrøm af arbejde blev sat i 

gang i mit menneskes indre. Det rødmede, blev tør i munden og fuldstændigt forvirret. Selv slog jeg 

et ekstra slag for derefter at hamre af al kraft. Jeg lagde alle mine kræfter bag slagene, for min 

fornemmelse sagde mig, at mindre ikke var passende. 



 

  Det var forelskelsens tid og eksamenslæsningens tid. Det var slidsomt, men ofte meget lykkeligt. 

Buens følsomme strøg mod instrumentets strenge, bogstavernes flimren inden det læste trængte ind 

i hjernemassen, afløst af to menneskers varsomme kærtegn. Jeg var fuldvoksen nu. Forelskelsen 

blev til kærlighed og mine slag faldt i en sikker rytme. Mit menneskes rytme. 

 

 

  Så skete katastrofen. Mit menneske blev kørt ned på vej hjem fra hende. Der lød et brag, et skrig, 

og vi faldt om i mørket. På et øjeblik var alt kaos, mennesker råbte til hinanden, en ambulances 

sirenelyd hørtes, langt, langt borte. Vi opfattede bare det. Vi var ved at dø. I mit menneske var 

vigtige organer slået itu, og det røde, pulsende blod rendte forvildet ud af af lækkende årer. 

Jeg slog stadigvæk, mens det liv, jeg var skabt til at banke for, langsomt men sikkert løb bort med 

blodet. 

 

  Det var der slangerne kom ind i mit liv første gang. De blev ubarmhjertigt stukket ind i mit 

menneske. Ilt og næring. Til hvilken nytte? 

 

  Pludselig slog kulde og lys mig i møde. Vi lå på operationsbordet, og jeg blev af kyndige hænder 

skåret fri fra mit hjem, Jeg gyser stadig ved tanken. Den ydre menneskeverden er grim, kold og 

steril. Den skilte os ad, mit menneske og jeg, som skulle  have været uadskillelige. 

 

  Jeg blev plejet i passende temperatur og næring, indtil de kunne anbringe mig i en ny bolig; en ny 

krop. Slanger overalt. I næsen og årerne. Det var en svag krop, mærket af lang tids sygdom og 

forfald. 

 

  Der blev givet al mulig hjælp, for at vi kunne komme overens. Kroppen ville ikke have mig. Den 

forsøgte at udstøde mig, skreg at jeg var en fremmed, der ikke var velkommen. 

Det var en forfærdelig tid. Helvede er vist det mest passende ord. Kun langsomt vænnede vi os til 

hinanden, den nye krop og jeg. 

 

   Jeg kendte ikke organerne, følte mig usikker over for de anderledes nervetråde, sprang slag over, 

når kroppen gjorde noget, for mig, uvant. 

Uendeligt langsomt genoptog jeg mit arbejde og begyndte selv at transportere blod rundt i den 

ukendte krop. Alt var anderledes, og intet blev det samme. 

 

  Min nye krop fungerer organerne fungerer, jeg fungerer. Liv er vendt tilbage og blod iltes på ny. 

 

  Som overlevende har man en vis pligt til at være taknemmelig. Det ved jeg godt. Jeg gør virkelig 

også alt, hvad jeg kan for at være det. Jeg prøver på at lade være med at tænke på musikken, 

kærligheden og alt det andet, vi havde sammen, mit menneske og jeg. 

 

  Jeg værner om min anden krop, hvis hjerte var for svagt til at slå længere. Jeg gør det 

samvittighedsfuldt og stadigt. Efterhånden har vi tilnærmet os hinanden og lever i væbnet 

neutralitet, hjulpet af medikamenter og god vilje. 

 

  Jeg skabtes til at slå for mit menneske, men skæbnen ville det anderledes. I min uvante krop skal 

jeg lære alting forfra. Hvem er jeg? 

 

  Måske har vi en fremtid, min nye krop og jeg, inden livet standser, og jeg holder op med at slå. 


