
4 5

Måne og musik

Der var musik i Ottos drøm. Han dansede på 
sine unge, stærke ben i græsset på marken. 
Der var et pigeansigt. Ja, der var faktisk 
mange pigeansigter, det ene sødere end det 
andet. Også månen var et hvidt ansigt på 
himmelen denne nat i 1940’erne, og Otto 
dansede med dem alle sammen, både månen 
og pigerne.

Otto vendte sig i sengen. Nu var marken 
og pigerne væk, og drømmen var mere som 
en følelse. Den dejlige følelse af at sidde 
i haven en sommeraften og høre lyden 
af hans mor, der lavede aftensmad inde i 
køkkenet.

Men månen var der stadig. Den skinnede 
ham lige ind i ansigtet, og Otto vendte sig 
igen i sengen og mærkede, at han var vågen. 
Ingen sommernat i marken, men en kold 
decembernat i det nye årtusind. Ingen flotte, 
unge danseben, men en gammel mands krop. 
Og månen var heller ikke nogen måne, men 
gadelygten på den lille vej uden for hans 
værelse på plejehjemmet.

Lygten skinnede i glaskuglerne på den 
juledekoration, som stod i vindueskarmen. 
På hans digitale ur viste de røde tal, at 
klokken var 2.30.

Personalet havde igen glemt at trække 
gardinerne for hans vindue. Det ville aldrig 
være sket før i tiden. Men i denne tid var det 
ét stort rod på plejehjemmet.

Otto vendte sig flere gange og prøvede at 
komme tilbage til den dejlige drøm. Så var 
musikken der igen. Han syntes, han kendte 
den så godt. Eller musik? En fløjten var det 
nok nærmere, og nu så Otto også skyggen. 
En lang, sort skygge under gadelygten. Otto 
vidste ikke længere, om han drømte eller var 
vågen, men han syntes bestemt, det lignede 
skyggen af en, som stod og fløjtede og røg 
en cigaret.

Flettede hjerter

Atriumgården var plejehjemmet Søbos 
hjerte. Det store rum var mange meter højt 
og havde vægge og loft af glas. Den ene af 




