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Gaven 
 

en lille høvl fjernede han de sidste rester 

af splinter og knaster på de otte lige store 
stykker træ. Han ville til sidst bruge noget fint 
sandpapir for at gøre overfladen så fin, glat og pæn 

som muligt. Den skulle være rigtig fin, når den blev 
færdig, og det var han sikker på, den ville blive. Det 

færdige resultat skulle blive en flot gave, som han ville 
give til sin mor. Han elskede sin mor og ville så gerne 
gøre hende glad. Hun trængte til at være glad. Derfor 

havde han brugt al sin tid i ”kreativ læring” til at lave 
den. ”Kreativ læring” var hans bedste fag. Han nød at 

bruge sine hænder, og han nød at få lov til at være 
kreativ. 
 

Og så var det hans bedste fag, fordi læreren var hans 
yndlingslærer. Han synes, hun var rigtig sød, hans 
lærer. Hun hed Lis. Ja, faktisk syntes han, at hun var 

lidt mere end sød. Og han syntes, hun var meget 
smuk. Det var ikke alle, der syntes det, men han 

gjorde. Nogle børn blev somme tider bange for hende, 
men det gjorde han ikke. Hun smilte altid, når hun 
talte med ham og til ham. Når hun smilte til ham, 

kunne han mærke, at hans hjerte slog lidt kraftigere, 
og blodet strømmede lidt hurtigere gennem årerne i 

hans unge krop på kun tolv år. Han var nok lidt 
forelsket i hende. Godt nok var han ikke helt klar 
over, hvad det betød, for han havde aldrig prøvet at 

være forelsket. Men han vidste godt, hvad det var - 
troede han nok. Det var når en helt bestemt pige 
kiggede på én - på en helt bestemt måde. Så slog 

hjertet lidt kraftigere, og blodet strømmede lidt 
hurtigere gennem kroppen. Der kom mere varme i 

kinderne, benene blev en smule usikre, og de ord, der 

Med 
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kom ud af munden, havde en tendens til ligesom at 
snuble over hinanden. Og så var der den underlige 
kriblen på det hemmelige sted. Han syntes, det var en 

dejlig fornemmelse. Det var lidt, som når man skulle 
tisse rigtig meget, og man måtte løbe til toilettet. Når 
man så begyndte at tisse lidt før, man var klar til det, 

og det nærmest rykkede i maven og helt ned i benene 
- det var den samme dejlige fornemmelse. 

 
 ”Hvordan går det, Karl?” lød en venlig stemme bag 
ham. Det var hans lærerinde. Han kunne mærke sine 

kinder blive varme, benene blev en smule usikre, og 
hans hjerte begyndte at slå hurtigere. 

 ”Deet..! det går fint,” sagde han. ”Jeg har høvlet 
træet og pudset alle træstykkerne, ligesom du har vist 
mig.” 

 ”Det er rigtigt fint, Karl,” svarede lærerinden tilbage. 
 ”Det er en gave til min mor - jeg håber hun bliver 
glad for den,” sagde han. 

 ”Du er sådan en god dreng - hun skal nok blive 
glad,” svarede hun tilbage. 

 
Han kiggede på hende og smilede - en smule genert, 
med lidt blussede kinder. Hun var så smuk, syntes 

han. Hendes ansigt var ikke som andres, men han 
syntes, hun var smuk, og så var hun altid hjælpsom 

og venlig mod ham. Og hun respekterede ham, det 
kunne han mærke. Det var en dejlig fornemmelse. 
Efter sin mor elskede han hende mest - hun var hans 

yndlingslærer. Hun stod og smilte til ham i sin røde 
kjole, der var rigtig flot på hende. 
 Jooh, han havde skam lagt mærke til, at hun havde 

en smuk krop. Hun bar altid sko med nogle høje såler 
- det var der ikke mange lærere, der gjorde. Han 

kunne godt lide den lyd, hendes sko lavede på 
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trægulvet, når hun gik rundt i lokalet. Han vidste 
altid, når hun var på vej hen til ham, det kunne han 
nemlig høre. Han tog to stykker træ i hånden, holdt 

dem op i lyset, så solstrålerne fra vinduet falde lige på 
dem. De var fine, overfladen var helt glat. Han lod 
langsomt en finger køre hen over det rå og glatte træ, 

mens han smilte sit drengede smil. De to fint polerede 
træstykker var klar til næste fase, de skulle udgøre 

benene. Han tog en loddekolbe - den skulle han bruge 
til at brænde sin inskription ind i de to stykker træ. 
Der skulle stå noget på hvert af de to ben. Spidsen på 

loddekolben ramte træet og en sydende lyd 
indikerede, at loddekolben var glohed. 

 ”Pas nu på, Karl,” sagde lærerinden. ”Den er meget 
varm. Husk at spænde emnet rigtig godt fast med en 
strips, så det ikke kan røre sig.” 

Han smilte til hende, lagde loddekolben fra sig og 
kiggede rundt på bordet. 
 ”Du mangler nok strips?” sagde hun smilende til 

ham. 
 Han nikkede… 

Hun tog to hvide strips fra sit bælte i kjolen og gav 
dem til ham. 
 ”Tak, Lis,” sagde han og smilte. 

 
Han var klar og spændte det første stykke træ med 

strips, tog loddekolben og satte den på træet. Det 
sydede fra træet, da spidsen af loddekolben svitsede 
en række af små brune prikker i træet, der sammen 

skulle udgøre bogstaver. 
 ”T… Å…”, skrev han som de første to bogstaver i 
træet. 

Det røg fra det brændte træ. Han pustede på de to 
bogstaver, tog lidt olie på fingeren, som lærerinden 

havde fortalt ham, og smurte det over de to bogstaver. 
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Træet slugte grådigt den mættende olie. Han fortsatte 
med at brænde brune prikker i træet, puste og smøre 
olie på. Efter cirka ti minutter var han næsten færdig 

med inskriptionen på det første ben. 
 ”K E”, var de sidste bogstaver. 
 

Han kiggede stolt på det lille træstykke, pustede på 
det og smurte lidt ekstra olie på. Så gik han i gang 

med træstykke nummer to, det andet ben på gaven. 
Han tog igen den varme loddekolbe og satte den på 
træet. 

 ”K U”, startede han med. 
 ”Det er sådan en god tekst, du har fundet på, Karl” 

sagde lærerinden kærligt til ham. Han blev glad for 
Lis’ anerkendelse. 
 ”Du er en god dreng, Karl.” 

 ”Ja,” sagde han med et spændt og lidt tilkæmpet 
smil.  
Hun smilte tilbage til ham. Da han var færdig, tog han 

fire udskårne filtstykker, som han havde skåret ud 
med den største nøjagtighed. De skulle bruges som 

underlagsbeskyttelse. Der skulle være to stykker på 
hvert ben, så underlaget ikke blev ridset. Han tog en 
lille dunk med lim, skruede hætten af og satte en lille 

dråbe lim på hver af filtstykkerne. Derefter satte han 
et filtstykke på hver ende af træet, så de sad på hver 

side af den brændte inskription. Han var klar til at 
sætte alle stykkerne af gaven sammen, hvilket tog 
ham ti minutter. Nu var gaven klar, og det passede 

fint, da ringeklokken der markerede timens 
afslutning bimlede, idet han satte de sidste dele 
sammen. Han pakkede forsigtigt gaven ind og lagde 

den varsomt ned i sin lille skoletaske. 
 ”Farvel, Lis,” sagde han. 

 ”Farvel, søde Karl,” sagde Lis. 
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På normale dage havde han ikke så travlt med at 
komme hjem. Men i dag var ikke en normal dag. I dag 

var den dag, hvor han skulle overraske sin mor - 
overraske hende med den gave, han havde brugt så 
lang tid på. Han glædede sig. Han glædede sig til at 

komme hjem og til at give sin mor sin gave. Men mest 
af alt glædede han sig til at gøre hende glad, til at se 

hende glad og til at se hende smile. Det trængte hun 
sådan til, tænkte han. Et lille drenget smil viste sig på 
hans mund og spredte sig ud over hans glade, 

smilende ansigt. De sædvanlige smilehuller viste sig 
som to små dale i hans kinder, mens hans ben 

begyndte at gå hurtigere og hurtigere for til sidst at 
sætte i løb. Han løb. Han ville løbe hele vejen, indtil 
han ville få øje på deres hus. Gaven lå i hans lille 

skoletaske, der var fastspændt på hans ryg med to 
skulderremme. Der var to kilometer hjem fra skolen. 
Når den store viser på hans ur stod på seks - så vidste 

han at han var næsten hjemme. 
 Han løb så stærkt, hans ben kunne. Han var en 

stærk dreng af sin alder. Det sagde hans gymnastik-
lærer tit til ham. 
 ”Du er stærk af din alder,” plejede gymnastiklæreren 

at sige. Han kunne mærke sine kinder blive varme - 
det var fordi han løb så stærkt. Hans hjerte slog også 

hurtigt. Han kunne mærke det, næsten høre det 
under sin løsthængende T-shirt, der dog sad stramt 
på grund af skoletasken på ryggen. Han var lige ved 

at være hjemme. Når han drejede om næste hjørne, 
var der kun en vej tilbage. Han sagtnede farten, han 
ville ikke være helt forpustet, når han kom hjem. Han 

gik langsommere, men dog stadig i et raskt tempo. De 
sidste hundrede meter gik han stille og roligt, mens 

hans åndedræt faldt tilbage til det normale leje.  
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Da han kunne se huset, begyndte han at tælle sine 
skridt. Det gjorde han altid, når han nærmede sig 

hjem. For ham var det en slags nedtælling - en 
nedtælling til hvad der kunne ske, når han kom hjem. 
Det vidste han aldrig helt, men i dag vidste han det. 

Han ville sige: ”Hej mor", sætte sin taske og give hende 
sin gave. Hun ville blive glad, og han ville blive glad 

for at gøre hende glad. Hun ville smile, og han ville 
smile tilbage til hende, og de ville give hinanden et 
kæmpekram. Han elskede sin mor.  

 
I dag var det anderledes. I dag ville være en god dag 

at komme hjem. 
 ”Treogtyve, fireogtyve...” sagde han sagte, mens han 
talte sine skridt. Da han stod foran flisegangen til 

huset, stoppede han med at tælle. 
 ”Fireoghalvtreds, femoghalvtreds.” 
 ”Hmm…” tænkte han. Der plejede at være mindst 

tres skridt til huset - det måtte være, fordi han gik så 
hurtigt og tog længere skridt, tænkte han. Han 

kiggede på stien op til huset og på hoveddøren. 
Postkassen stod lige ved siden af indkørslen, og hans 
blik gled stille hen over postkassen og indkørslen. 

 ”Anders Andersen & Tina Andersen” 
 ”& Karl,” stod der på postkassen. 

 Der var ingen bil i indkørslen. Han tog en glad 
indånding, begyndte at gå målrettet mod hoveddøren 
og åbnede døren. 

 ”Moar - hej, det er mig - jeg er hjemme,” råbte han. 
 ”Hej, min skat - jeg er ude i køkkenet,” lød det 
tilbage. 

 Han skyndte sig til sit værelse. Normalt smed han 
altid sin skoletaske på sin seng, men i dag smed han 

den ikke. Da han nænsomt havde taget gaven, der var 



Michael Hørup Møller Prøve 07-10-2015 

11 

 

pakket fint ind i nogle gamle aviser, satte han pænt 
sin skoletaske op ad bordbenet på sit skrivebord. Han 
tog pakken med aviser og skyndte sig ud i køkkenet.  

 Mor,” sagde han med en begejstret drenget klang i 
stemmen. 
 Jeg har noget til dig, mor.” 

 ”Det er en gave!” 
 Han var begejstret. Det kunne høres på hans 

stemme, der næsten knækkede over, så ivrig var han. 
I køkkenet stod hans mor, iklædt forklæde og som 
sædvanlig i gang med at forberede mad til aften. Han 

kiggede forventningsfuld på hende med store 
smilende øjne. Han var, som den lille dreng han var, 

spændt på at se hendes reaktion. 
 ”Hej min skat,” sagde hun, idet hun fik øje på ham. 
 ”Jeg har lavet noget til dig - det er en gave!” sagde 

han og strakte armene ud med den lidt krøllede og 
nussede indpakning. 
 Hun smilte til ham. 

 ”Nej, ved du nu hvad. Har du lavet den til mig?” 
sagde hun. Hun tog gaven, smilte forsigtigt og strøg 

ham kærligt på hovedet. Du er sådan en god dreng,”  
sagde hun, hvorefter hun langsomt begyndte at vikle 
papiret af. 

 Han var så spændt - han kunne mærke, hvordan 
hans hjerte begyndte at slå hurtigere. Det var næsten, 

som da han løb rigtig stærkt hjem. Det her var bare 
en meget dejligere fornemmelse. Han glædede sig til 
hans mor fik pakket gaven ud. Han glædede sig til at 

se hende smile rigtigt - han glædede sig så meget til 
at se hende glad. Det var med en nænsom 
omhyggelighed, at hun forsigtigt tog det ene lag avis 

efter det andet af. For hvert stykke avis, der forsvandt 
fra pakken, bankede hans hjerte lidt hurtigere og lidt 

hårdere. Hans øjne var vidt åbne, og et forsigtigt 
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drenget smil viste sig i hans ansigt, da hans mor stod 
med gaven i hånden. 
 Hvor er den fin, sagde hun, mens hun vendte og 

drejede den samtidig med, at hun betragtede den 
indgående. Hun smilte til ham. Hendes ansigt lyste 
op, og et stort glad smil bredte sig over hele hendes 

ansigt, fra mundvigene til øjnene, der lyste som to 
klare perler i oprørt vand.  

 ”Du er en dejlig dreng. Du har sådan et godt sind, 
Karl,” sagde hun, mens tårerne trillede ned ad hendes 
kinder. Hun satte sig på hug foran ham, kiggede ham 

dybt i øjnene og gav ham et kærligt kram. 
 ”Tusind tak, min kære dreng. Jeg elsker dig,” sagde 

hun. 
 Han var glad, han var glad, fordi han havde gjort sin 
mor glad. Han smilte til hende. 

 ”Jeg elsker også dig, mor.” 
 
Vinduet i køkkenet vendte ud mod indkørslen. En bil 

med en stor stjerne på køleren kørte ind i indkørslen 
- man kunne tydeligt høre den store dieselmotor 

brumme svagt. De kiggede, mor og søn, begge ud af 
vinduet. 
 Jeg må hellere få lavet noget mad,” sagde hun og gav 

ham et kys i panden. 
 ”Ja,” sagde han med et forsigtigt og anstrengt smil. 

 Motoren på den store bil i indkørslen brummede 
monotont. Der blev givet gas et par gange, så den 
store 180 hestekræfters motor brølede sin maskuline 

kraft ud af den sorte skinnende metalkrop. Motoren 
blev slukket, og der blev helt stille. Den karak-
teristiske lyd af en Mercedesdør, der åbnede og blev 

lukket, hørtes i indkørslen. Et par sko med hård hæl 
gik på fliserne. 

 ”KLIK, KLIK…,” lød det. 



Michael Hørup Møller Prøve 07-10-2015 

13 

 

 Så gik hoveddøren op. Der kom et kortvarigt træk i 
køkkenet - det gjorde der altid, når den åbne hoved-
dør skabte et undertryk i huset. 
 ”MIG...,” lød det fra entreen.  

Han var kommet hjem. Det gjorde han altid, eller i 
hvert fald for det meste, omkring klokken fem. 

 ”Hej skat,” sagde kvinden fra køkkenet, mens hun 
skrællede videre på kartoflerne. Hendes hænder 

rystede let, og hun kiggede forsigtigt ud mod entréen.  
 ”Hej Anders,” sagde hun, da manden viste sig i 
døren. Manden svarede ikke, han var i dårligt humør. 

Det var en af de dage..! 
 

Mens han løsnede sin slipseknude, gik han direkte 
hen til køleskabet, åbnede lågen og tog en dåseøl. Med 
en fingernegl klikkede han to gange på splitten, før 

han åbnede den. Det var et dårligt tegn. Lyden af 
splitten, der knækkede af dåsen, fyldte hele køkkenet. 
 Med dåsen for munden fandt en ordentlig slurk øl 

vej til hans hals. En lyd, der kunne forveksles med et 
regnfuldt nedløbsrør, blev sendt tilbage fra halsen.  

 ”Aaah...,” sagde manden. 
 Drengen stod lænet op ad en væg og betragtede 
scenariet. Den tomme dåse blev stillet på marmor-

bordpladen, og en metallisk lyd gav signal til ned-
tælling. Manden løftede hovedet og kiggede ligegyldigt 

på kvinden i forklædet og på drengen, der stod lænet 
op ad væggen. Kvinden smilte forsigtigt til ham. 
Manden kiggede på bordet, hvor gaven stod. 

 ”Hvad er det?” spurgte han med et henkastet nik 
med hovedet. 
 Det er en gave, jeg har fået,” svarede kvinden og 

sendte et stille, men varmt smil til sin søn, der stod 
og lænede sig op ad væggen og kiggede ned i gulvet. 

 ”En gave...?” sagde manden. 
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 Der gik lidt tid, mens han med vantro stod og 
betragtede gaven. 
 ”Nej, nu har jeg fandeme aldrig…” lød det i en høj 

aggressiv tone. 
 ”Det er jo bare en gave, som min søn har lavet til mig 
i skolen,” sagde kvinden. 

 ”Du holder bare din kæft,” svarede manden arrigt, 
hvorefter han tog gaven op i hånden, kiggede på den 

og smed den ned i gulvet, så gaven delte sig i to 
stykker. Han løftede benet og hamrede sin sorte 
blankpudsede sko ned midt i den ene halvdel, så den 

smadrede ud til alle sider. Han løftede igen foden og 
trådte for anden gang på den anden halvdel, så den 

gik itu. Alle otte dele træ lå livløse på gulvet, og der 
var splinter og revner i dem. Han kiggede på drengen, 
der stod op ad væggen, med hænderne foldet bag 

ryggen og kiggede ned i gulvet. 
 ”Hvad fanden er det, du har lavet?” sagde manden 
”Tror du, at jeg slider og slæber hele dagen for at du 

skal sidde og lave sådan noget klytværk? Det ender 
sgu med, at du begynder at strikke og lave mad!” 

 Du skulle koncentrere dig om regning og økonomi, 
skulle du. Kom herhen, din møghvalp.” 
 Drengen løftede hovedet og sagde: ”Man kalder det 

altså ikke regning mere, det hedder matematik.” 
 ”Hvad helvede, skal du nu også være fræk!” sagde 

manden med tydelig irritation i stemmen. 
 
Drengen havde forladt sit trygge hi op ad væggen og 

stod midt på gulvet. Manden kiggede olmt på drengen, 
løftede sin venstre hånd og svang en ørefigen på siden 
af drengens hoved. 

 Den svirpende lyd sang gennem lokalet, og drengens 
hoved vred sig vilkårligt til siden på grund af kraften 

i slaget. En smag af blod fyldte hans mund, og 
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drengen kunne mærke, at hans højre kind var flækket 
indvendigt. Lidt blodfyldt væske løb uundgåeligt ud af 
mundvigen. Det fik lov at løbe, mens de vandfyldte 

øjne talte deres eget sprog. Der var ikke kun 
påtrængende tårer i øjnene, men også afsky og vrede. 
 ”Neej... - du må ikke slå ham. Karl vil jo bare gøre 

mig glad,” sagde kvinden. 
 ”Hvad...,” sagde manden. Hvis du bare have op-

draget dit afkom til at blive en mand og ikke en 
forbandet tøs, der sidder og broderer. Vil du have ham 
til at blive en skide bøssekarl..?” 

 Manden tog et skridt mod kvinden, stirrede ondt på 
hende og løftede sin højre arm. 

 ”Du skal ikke slå min mor,” lød det fra drengen, der 
havde taget et skridt fremad og så på manden med et 
fast blik. 

 ”Det var satans... Skal du nu også være trodsig?” 
 Manden vendte sig om og svang den løftede højre 
arm mod drengens hoved, så håndfladen ramte hans 

kind med en syngende lussing, der var så kraftig, at 
drengen faldt baglæns omkuld og blev slynget ind i 

væggen. Han prøvede at komme op, men blev 
siddende på knæene med blodet løbende fra sin mund 
og fra et flækket øjenbryn. 

 ”Neej... Du må ikke… Stop, han er jo bare en lille 
dreng!” skreg kvinden. 

 Manden drejede sig omkring samtidig med, at han 
svang ydersiden af sin højre hånd mod kvindens 
ansigt. Hun blev kastet mod gulvet i hjørnet af 

køkkenet og slog hovedet ind i en åben skabslåge. Det 
blødte fra panden, hvor en flænge bredte sig over det 
ene øje. Manden trykkede på sit bæltespænde og trak 

bæltet ud af bukselinningen. 
 Nu skal jeg fandeme lære dig det...” 
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 Kvinden tog hænderne over hovedet for at skærme 
sig mod de slag, der snart ville komme. 
 Nej.., neej, du må ikke... Jeg be’r dig,” tryglede hun. 

 Anmodningen om nåde var forgæves, og det første 
smæld hørtes, da bæltespændet ramte hendes 
udækkede ryg. Det næste slag fulgte og ramte den ene 

skulder - spændet ramte nakken, og en rød stribe 
viste sig, hvor der var gået hul på huden. En smule 

mørkerødt blod løb ned på det hvide forklæde, der var 
krøllet sammen under kvindens krop. 
Manden løftede armen med bæltet endnu engang og 

lagde an til et nyt slag på kvinden. 
 "Ååh nej... Stop nu, ikke mere,” skreg kvinden og 

dækkede sit hoved helt med hænderne omkring 
nakken.  
 

Manden stod med armen løftet og bæltet klar til slag, 
da han pludselig holdt inde. Hans blik blev stift, hans 
pupiller var maksimalt udvidede, og han stod som en 

stenstøtte i luften. Hans mund var en smule åben og 
tungen begyndte langsomt at kravle til den ene 

mundvig, hvor den stille lagde sig til rette halvt 
hængende ud af munden. En mørkerød væske af spyt 
blandet med blod løb ned ad tungen, der hang slapt 

halvvejs ude af munden. Konsistensen af væsken 
forandrede sig til tykt blod, der langsomt løb ned ad 

tungen for til sidst at ende på tungespidsen, hvor det 
begyndte at dryppe ned på den azurblå skjorte. 
Mængden af blod blev kraftigere og løb ned over hagen 

og videre ned over halsen, hvor strømmen af tykfed 
blod blandede sig med blodet, der piblede ud ved 
spidsen af det blanke stål, der stak ud af halsen på 

manden. Blodrødt strømmede det ud og dryppede på 
den barberbladskarpe knivsæg fra køkkenkniven, der 

havde perforeret hans hals. Den store køkkenkniv var 
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gået ind i halsen bagfra lige over den tredje 
nakkehvirvel og havde på sin vej perforeret mandens 
hovedpulsåre og revet adamsæblet over, så det hang 

og dinglede i en sene fra halsen. Ved siden af det 
dinglende organ var pulsåren synlig, og blod stod med 
små mellemrum som en fontæne ud af det åbne 

kødsår i halsen. Ikke en lyd hørtes, da manden sank 
i knæ og faldt om på siden med armene slapt 

hængende som to stykker kogt spaghetti. Sammen 
med bæltet faldt han i en pøl af blod med et hult dump 
som eneste ledsager. Bæltespændet var indsmurt i 

blod. Af den store køkkenkniv kunne man kun se 
skæftet i mandens nakke og ti centimeter af det 

blanke stål, der stak ud af halsen. Der var ikke en 
dråbe blod på skæftet - kun et vidnesbyrd om hånden, 
der holdt og førte. Fontænen i mandens hals sprøjtede 

stadig sit blodrøde, dog med mindre intensitet og 
styrke. Til sidst holdt fontænen helt inde med sit flotte 
farveorgie - manden lå helt stille med et blik som en 

uhyggelig dukke.  
 

Ved siden af pølen på gulvet stod drengen og kiggede 
med et distanceret blik, der var så koldt som stålet i 
mandens hals. Kvinden lå stadig og græd i hjørnet - 

med hænderne om nakken for at beskytte sig. Hun 
græd, hun græd de tårer, der får hjertet til at huske 

og til at hele. 
En hånd blev lagt på hendes skulder. 
 ”Bare rolig mor! Han vil ikke gøre dig noget mere - 

han kan ikke gøre os noget mere!” sagde Karl til sin 
mor. 
 Hun rejste sig op, tog sig til panden og såret over 

hendes øje. Hendes fingre var fyldt med blod. Først nu 
vendte hun sig om og så på sin mand, Anders 

Andersen, der lå sammenkrøllet i en stor blodpøl. 
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 Øjnene var helt åbne, og ansigtet havde et forbavset 
udtryk. Manden stirrede direkte på hende med et blik 
af glad forbløffelse og ulykkelig tilfredshed. Midt i 

blodpølen lå to små stykker træ. De var fint polerede 
og solens stråler fra køkkenvinduet faldt lige på 
blodet, der saligt løb i fordybningerne med bogstaver 

i træet. På det ene stykke træ stod der: ”tårer kan 
ikke,”. På det andet stykke træ stod der: ”kurere det 
onde hjerte.” 
 

De to stykker træ havde lavet små ridser i gulvet. Hun 
kiggede på sin søn. Karl sad på knæ foran hende og 
kiggede på sin mor med en iskold kølighed, hun ikke 

havde set før.  
 ”Hvad har du gjort?” sagde hun. 

Hans blik var dybt, iskoldt og stålsat, da han sagde: 
”Han vil ikke slå dig mere - aldrig mere! Jeg elsker 
dig mor!” 

 Jeg elsker også dig min søn.” 
 Vi må hellere ringe til politiet. 
 Han nikkede, mens han med dæmpet stemme sagde: 

”Tårer kan ikke kurere det onde hjerte.” 
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