
 

  



 

 

 

Den Hvide Pyjamas 
En novelle af Sissel Moody 

 

 

 

 

 

Værelsets vægge var samme farve som guacamole med for meget creme fraiche i. 

Sådan en cremet lysegrøn, der passede til en My Little Pony. Der lugtede sterilt. 

Gardinerne var tynde og lod lyset strømme igennem dem. Jeg trak dem fra og så ud 

på parkeringspladsen, der var næsten tom for biler. Det var sidst på eftermiddagen, 

og folk var på vej hjem fra arbejde og besøg. Tomheden ramte mig først nu, da min 

veninde var taget hjem igen. Et greb klemte mig lige midt i brystkassen.  

 Jeg skulle være her alene i nat. 

 Helt alene …  

 Sengen kunne hæves og sænkes med en lille fjernbetjening. Mens jeg sad i 

skrædderstilling, kørte jeg den helt op, så jeg kunne nå loftet. Det var koldt. Jeg lod 

hånden glide over den glatte overflade. Det kildede helt inde i midten af håndfladen, 

hvor kløen altid startede. Min sarte røde hud kunne lide loftets kulde. 

 Jeg kørte ned igen og satte fødderne i skoene igen. En banken fik mig til at fare 

op. Damen, der kom ind, havde en rar stemme. Hendes lyse hår var sat op i en 

hestehale. 



 

 ”Jeg skal gennemgå din taske,” sagde hun, efter hun havde præsenteret sig, og 

rakte ud efter min lille, grå taske på bordet. 

 Jeg satte mig ned igen. Fra kanten af sengen betragtede jeg hende. Der var ikke 

mange ting i den taske. Intet havde jeg forberedt, da jeg mødte op på psykiatrisk 

skadestue. Jeg havde det skidt. Meget skidt. Jeg ville have hjælp. Nu! Men jeg vidste 

ikke, at de ville indlægge mig. 

 Tingene blev lagt ud på bordet. Pung, mobil, solbriller, læbepomade, make-up, 

smøger … 

 ”Lighter?” Hendes blik hvilede et øjeblik på min arm. 

 Jeg nikkede og lod min pegefinger glider over de bulede sår forsaget af en 

brandvarm lighter. Smerten skød op i mig, da jeg rørte de tykke, rødbrune skorper. 

Det var euforiserende at holde det varme metal mod huden, til det ikke gjorde ondt 

mere. Men såret forsagede senere et grimt ar. 

 ”Du kan hente lighteren hos mig, når du skal ud at ryge.” Hun smilede ikke. 

Hvorfor skulle hun også gøre det? Der var intet at smile over. Alligevel følte jeg mig 

ubetydelig. Som om jeg ikke var værdig nok til hendes smil. 

 Jeg nikkede igen. 

 ”Jeg kommer igen om lidt.” Og så gik hun. 

 Læbepomaden væltede ned på gulvet. Jeg samlede den op og smurte mine 

læber ind i lyserødt perlemor. Stilheden rungede ukendt i mit hoved. Stemmen nåede 

ikke igennem murene her.  

 Sikkerhed? 

 Måske. 

 Mit maveskind udvidede sig, da jeg trak vejret dybt ind. Luften manøvrerede sig 

ubesværet ned og op igen. Ensomheden var på en underlig måde rar, når jeg ikke blev 



 

konfronteret af den ikkeeksisterende stemme. Den stemme som dagligt kontrolle-

rede mit liv. 

 ”Her,” sagde damen, da hun kom tilbage og lagde en lille bunke ting på min seng. 

 Jeg kiggede nærmere. En tandbørste pakket ind i plastik og noget hvidt stof. 

 ”Der er tandpasta på den. Du kan smide den ud, når du er færdig med den,” 

sagde hun, da jeg stadig kiggede på tandbørsten. 

 ”Okay,” mumlede jeg og tænkte over, hvordan tandpastaen mon smagte. Der-

hjemme brugte jeg altid den samme slags tandpasta.  

 Derefter bredte hun det hvide ud.  

 En pyjamas? 

 En rystelse gik igennem min krop, og jeg spærrede øjnene op. Hvor mange havde 

tidligere haft den der på? Stoffet kradsede mig allerede, selvom jeg ikke engang havde 

rørt det. Kløen fandt vej ind under huden, og jeg prøvede at skjule min intense kløe i 

håndfladerne. Det kriblede videre i min krop, og jeg måtte skiftevis klø i hænderne. 

Jeg så fra pyjamassen til guacamolevæggen og fokuserede på den kølige fornemmelse 

fra tidligere. Det dulmede kløen, og jeg trak vejret igen.  

 ”Får du noget medicin?” 

 ”Nej,” skyndte jeg mig at sige. Jeg havde glemt, hun stadig var der. 

 ”Aftensmaden er i køkkenet om en time,” sagde hun og smilede til mig. Jeg 

mærkede ingen medlidenhed eller varme fra hende. ”Du kan bare komme ned til mig, 

hvis der er noget.” 

 Og så gik hun igen. 

 ”Vent,” kaldte jeg efter hende og skovlede hurtigt indholdet fra bordet tilbage i 

min taske. ”Jeg vil gerne ryge nu!” 

 Jeg fulgte efter hende ned gennem gangen, mit værelse var i bunden, og hen til 

opholdsrummet og køkkenet. Glasdøren stod allerede åben. 



 

 ”Husk at komme tilbage med den, når du er færdig.” Hun rakte mig lighteren, 

inden hun gik. 

 Det var sidst i maj og lunt udenfor. Jeg trak i ærmerne på min kortærmede, sorte 

strikkjole. Den var ny, og jeg vidste, den klædte mig. Men det var lige meget her. Jeg 

satte smøgen mellem læberne og tændte den. Første hiv var det bedste. Røgen 

beroligede mig, og jeg lukkede øjnene. Mørket var ikke fremmed. Så længe jeg var 

alene i mørket, kunne jeg lide det. 

 Det var så stille. 

 Så rart … 

 Mine lunger fyldtes af ro. Den sidste rest af kløe var for forsvundet allerede.  

 Bygningen omkransede den lille have på alle fire leder. Kun en etage høj. Jeg 

fandt en tagrende og fulgte den med blikket. Simpelt som at klatre op i et træ, tænkte 

jeg og sugede røgen dybt ned. Men jeg var da ikke interesseret i at flygte. Jeg var her 

jo frivilligt? 

 Med faste skridt gik jeg ind i midten af den tomme have og satte mig på en bænk 

under en pavillon. Jeg stirrede på trækonstruktionen over mig og pustede røgen op 

imod den. Min telefon bippede i tasken. Jeg klemte om cigaretten med læberne, mens 

jeg styrede den lille, tykke telefon med begge hænder. Det var min veninde. I vente-

værelset havde vi fjollet og taget billeder. Realiteterne var ikke gået op for mig, så 

længe hun var der. Men nu var jeg alene her. Bussen havde kørt hende væk fra Risskov 

og tilbage til midtbyen. 

 Og sådan skulle det også være.  

 Den sjældne stilhed i mit hoved gav mig plads til at tænke.  

Var stemmen gået i hi?  



 

Murene var tykke her. Jeg så igen rundt uden frygt for, hvad hjørnerne gemte 

på. Her behøvede jeg ikke være på vagt. Jeg var tryg, og det skrev jeg også til min 

veninde. 

 Da telefonen lå i min taske igen, sugede jeg videre på smøgen. Jeg så ikke et 

eneste menneske i vinduerne. Her var virkelig stille. I det ene hjørne kunne jeg se 

venteværelset, hvor min veninde og jeg havde ventet i flere timer i eftermiddags. 

Glaspartierne afslørede hele rummet, men det så tomt ud nu. 

 Indenfor gik jeg mod køkkenet og tog en kop kaffe. Der stod også frugt i en skål, 

og snart var der aftensmad.  

 Både servering og stilhed. 

 Jeg satte mig ved spisebordet med kaffekoppen og to af de der små bøtter mælk, 

som ikke behøver være på køl. I sofaerne foran mig sad en ældre dame i den hvide 

pyjamas. Kløen startede i mine håndflader. Jeg lagde dem fladt på bordet og pressede, 

så selv den inderste hud rørte den glatte overflade. Damens ansigtsudtryk var tomt. 

Hun lagde ikke mærke til mig. Hvis ikke det var for den næsten usynlige vejrtrækning, 

så hun bare død ud. Livet i hendes øjne var væk. 

 Kløen stoppede. Jeg rystede de små mælk og tømte indholdet ned i koppen. Alt 

sammen uden at slippe blikket fra damen. 

 Hvad mon hun var her for? Var hun mon syg? 

 Hendes grå hår sad krusset i en løs hestehale i nakken. Det var ikke til at se, hvor 

brysterne stoppede og maven startede. Alt bulede bare ud. Hun var måske rigtig flink.  

 Men jeg ville ikke tale til hende. 

 Overhovedet ikke. 

 Jeg stirrede fortsat på hende og tog en tår af min kaffe. Der skete intet i hendes 

blik ud over få blink. Det var helt sikkert ikke væggen, der var interessant.  



 

 Det slog mig, at jeg var her på psykiatrisk skadestue præcis som hende. Hvad 

mon hun tænkte om mig? Hvis hun da over hovedet så mig. Måske så hun ingenting. 

Jeg vidste ikke nok om psykiske lidelser til at gætte på, hvad hun kunne fejle. Jeg vidste 

ikke engang nok om mig selv. 

 Skizofreni var ordet jeg brugte, men jeg var ikke diagnosticeret. Men var det 

overhovedet nødvendigt med en diagnose for at vide, hvad der var galt? Jeg hørte en 

stemme. Manden i sort og hans stemme kontrollede mig. Jeg kunne ikke gøre noget 

ved det. Det var, hvad det var. Der var mindst et års ventetid på diagnosticering. Så 

jeg ventede. 

 Og ventede … 

 Min veninde havde foreslået skadestuen, når der ingen anden hjælp var at 

hente. Og det havde været et godt forslag, kunne jeg nu konstatere. Det var rart at 

blive mødt og lyttet til. Før lægen besluttede sig for at indlægge mig havde vi haft en 

lang snak. Det var første gang nogen tog sig tid til at høre på mig og ikke bare se på 

mig. Så på mig med de der bebrejdende øjne, som om det hele var min egen skyld. Så 

på mine gamle ar og på de nye sår. Der blev hyppigt fyldt op på armene og knoerne.  

 Jeg kløede mig lidt i hænderne.  

 Lægen havde ikke smilet til mig. Han havde tjekket mine reflekser og spurgt ind 

til mit indtag af alkohol. Jeg måtte sågar puste i et alkometer. Hvem troede han egent-

lig, jeg var? Det var fredag eftermiddag … 

 Jeg sukkede. Damen reagerede ikke. 

 Kaffen smagte fint. 

 Jeg stirrede stadig. 

 Først da en anden dame kom ind i opholdsstuen, så jeg væk. Om hun kiggede på 

mig, fandt jeg ikke ud af, for nu var min interesse kun på kaffen.  



 

 Den nytilkommende talte, som om hun kendte den ældre dame. Med en knirk-

ende lyd satte hun sig i en stol overfor damen, der blot brummede som svar.  

 ”Hejsa.” 

 Jeg så op. 

 Damen så hen på mig. Hun havde en mørk jakke udenpå sin pyjamas. Hvorfor gik 

alle rundt i den forfærdelige pyjamas? Et bredt læbestiftsmil mødte mig. Hun så ung 

ud med sit afblegede hår og kraftige make-up. Men jeg lagde mærke til dybe rynker 

ved øjnene. Noget sagde mig, at de to damer var jævnaldrende. En bølgelængde 

bandt dem sammen. 

 ”Hej,” sagde jeg forsigtigt. 

 ”Er du ny?” spurgte hun så, som om jeg lige var startet på en ny skole. 

 Jeg nikkede. 

 ”Her er hyggeligt. Vi har været her flere gange. Kender hinanden.” Hun lo dybt 

og puffede til den gråhåredes ben. Latteren udløste et hosteanfald, og den gamle viste 

et smil, som jeg ikke troede var muligt. 

 Jeg smilede til dem begge. Midt imellem de grågule vægge opstod der en slags 

hygge, som jeg fik lyst til at rykke nærmere.  

 ”Så du politiet?” spurgte den lyshårede så. Det var henvendt til den gråhårede, 

men jeg fik lyst til at svare. For jeg havde set politiet tidligere.  

 De var der, imens jeg stadig sad og ventede i venteværelset. De to mænd skulle 

hente en, tror jeg. Deres tilstedeværelse fyldte ikke i min første oplevelse af psykia-

trisk skadestue, men jeg mindedes at have undret mig over det. Kom der mon ofte 

politi på gangene? 

 Efter et par sekunders tænketid livede den gamle op og fik et glimt af ungdom i 

blikket. Nu lignede de to damer hinanden. ”Ja, det var sgu et dejligt syn. Unge lækre 

mænd! Hold da kæft en røv.” Et smil med samme farve som væggene mødte mig. 



 

 Jeg slugte den sidste tår kaffe på et forkert tidspunkt og hostede. Mens de to 

damer snakkede videre om de lækre politifolk, rejste jeg mig. Den lumre samtale 

havde jeg ikke behov for at være en del af. Lighteren lå på bordet, og jeg kom i tanke 

om mit løfte. 

 Det var en mand, der tog imod den i den anden ende ad gangen. Min vejrtræk-

ning blev hurtigere. Jeg sagde ikke noget, men lagde den bare hurtigt i hans hånd. Et 

spørgende blik mødte mig, da jeg sneg mig til at se på ham, men jeg sagde ikke noget. 

Mænds stemmer er ubehagelige. Jeg blev nervøs og gik.  

 Rystende gik jeg med lange skridt ned gennem gangen. En seng med håndjern af 

læder, stod uberørt på gangen. Jeg sagtnede farten og stirrede. Luften kradsende op 

gennem min hals. Der havde ligget et menneske spændt fast i den seng. Arme, krop 

og ben fastspændt til en seng med hvide tremmer. 

 Mit spyt sved ned gennem halsen. 

 Jeg hastede videre. Det ville jo ikke ske for mig. Jeg var her frivilligt. Og jeg kunne 

gå, når jeg ville. Jeg var her for at passe på mig selv. Jeg var her, fordi jeg ville redde 

mig selv.  

 Jeg kunne gå igen. 

 Det kunne jeg altså! 

 Døren til mit værelse stod åben, og jeg lukkede den efter mig.  

 Her var jeg så. Alene for første gang siden jeg ankom. Jeg trak vejret dybt uden 

smerter og satte mig på sengen. Sengen uden håndjern. Det var bare en seng. En 

hospitalsseng. 

 Bag lukkede øjenlåg lagde mørket sig omkring mig. Det behagelige kolde mørke. 

Jeg strakte armene. Hænderne rørte lagenet. Fingrene rørte pyjamassen.  

 Jeg slog øjnene op. 



 

 Min krop spjættede, og jeg fløj op. Jeg kunne ikke være her. Væggene trængte  

ind på mig. Mine ben førte mig rundt i ring. Det brændte indeni. Varmen ætsede mine 

blodårer og sprang mit hoved i smerte.  

 Jeg kan ikke. 

 Jeg kan ikke. 

 Jeg kan ikke. 

 Væggen kom nærmere, og jeg fik placeret ryggen mod den. Kulden var behage-

lig. Langsomt sank jeg ned i hug med ryggen mod væggen. Den glidende bevægelse 

af kolde bølger mod min ryg slukkede ilden inden i. Mine arme rystede, og kulde-

gysninger fik hårene til at rejse sig på dem. 

 Angsten klemte mig sammen. Gjorde mig helt lille indeni. Jeg ventede. Ventede 

på den dominerende stemme, der ville tage kontrollen over min skrøbelige krop. 

Ventede på smerten. Ventede … 

 Men der skete ikke noget. Mine øjenlåg gled op, og jeg så rundt. Ingen mand i 

sort gemte sig i hjørnet. Jeg var alene.  

 Jeg var i sikkerhed herinde. 

 Stemmen fandt ikke vej herind. 

 Angsten forsvandt. Jeg kunne trække vejret dybt og mærke tankerne finde sig 

beroliget til rette i mit hoved.   

 Mine arme rystede stadig, men jeg var okay. 

 

 

Da jeg fem minutter senere bad om at få min lighter igen, kiggede manden på mig 

med et ulæseligt ansigtsudtryk. Det gav et ryk i min krop, da hans fingre rørte min 

dirrende håndflade. Jeg trak hånden voldsomt til mig. 

 ”Der er aftensmad om lidt,” sagde han, da jeg vendte mig rundt for at gå. 



 

 Jeg nikkede med ryggen til og fortsatte gennem opholdstuen og udenfor. Det var 

koldere, men jeg havde ikke taget min jakke med fra værelset. Damerne sad stadig og 

snakkede, og der blev rumsteret med mad i køkkenet.  

 Første smøg fjernede de sidste rystelser. Min vejrtrækning var helt normal igen, 

og røgen gled nemt op og ned gennem halsen.  

 Ingen brand. 

 Ingen kløe. 

 Og ingen stemme. 

 Det var næsten foruroligende så stille, der var i mit hoved. Det var uvant. Men 

det var dejligt.  

 Jeg var ikke bange. 

 Jeg kunne godt lide ikke at være bange. 

 Tredje smøg forsinkede mig, så min aftensmad var kold, da jeg kom ind i køkken-

et. Jeg spiste alene ved spisebordet og satte min tallerken tilbage i køkkenet. Aftenen 

var lang endnu, før jeg kunne lægge mig til at sove. I opholdsrummet stod der kortspil 

og puslespil. Jeg kiggede bare på det. Engang havde jeg elsket puslespil og roen 

omkring det. Nu kunne jeg ikke sidde stille længe nok. 

 Jeg rejste mig og fandt et toilet. Derefter mit værelse. Gangen var tom. Haven 

var stille. Der var intet andet at lave. Hvis jeg opholdt mig for meget udenfor, ville jeg 

løbe tør for smøger, inden natten kom. 

 Min telefon gav mig ikke underholdning nok til at holde mig på værelset særlig 

længe. Lighteren lå i pakken med Rød Cecil. Mon de overhovedet tænkte over det, 

hvis jeg ikke kom tilbage med den. 

 Jeg gik ned ad gangen for at aflevere den igen, men musik fra haven fik mig til at 

stoppe op. Den åbne havedør lukkede lyden af rap indenfor. Jeg trådte nærmere 



 

døren og så damen med det lyse hår og læbestift. Hun sad i en af de hvide plastik-

havestole. 

 Haven var mørk, men himlen var ikke helt sort endnu. Lamper langs stierne i den 

lille have var nok til, at jeg kunne se hendes ansigt. Hun rokkede i takt til musikken 

med lukkede øjne.  

 Jeg gik forbi hende. 

 Da sangen stoppede så hun op og fumlede med sin gamle telefon. Sangen 

spillede forfra igen, og hun tændte en smøg. 

 Jeg fortsatte mod pavillonen. 

 ”Kender du sangen?” Hun hostede og så op på mig med halvt åbne øjne. Hvis vi 

havde befundet os et andet sted, ville jeg tro, at hun var fuld. 

 ”Nej,” sagde jeg. 

 Hun pegede på plastikstolen overfor, og jeg gik tilbage og satte mig overfor 

hende. 

 ”Det er Kejser A. Kender du ham?” 

 Jeg nikkede. Ham kendte jeg. Første dag på HF havde han sammen med Ham 

Den Lange optrådt med rap om de forskellige fag på HF. Det var underholdende, men 

jeg var stadig stoppet to måneder senere, fordi jeg ikke kunne koncentrere mig i 

timerne. Ingen ville bebrejde mig det, hvis de vidste, hvem der kontrollerede mit 

hoved. Hvem der talte til mig, uden de hørte det. Ar og sår var ikke en hindring – dem 

var der flere, der havde. Men de søvnløse nætter og kontrol fra en mand, som kun jeg 

kunne se, var et problem. Et problem de ikke kunne forstå. 

 Jeg tændte en smøg og lyttede til sangen: 

 

  Hun var alt andet end en stille pige, fyldt med energi 

  Folk tænkte, damn, denne kvinde er fri 



 

 

Damen stirrede på mig, mens jeg lyttede. Hun ønskede, jeg skulle lytte til teksten. 

Gløden på smøgen lyste i halvmørket, da jeg trak ny røg ned i lungerne.  

 Omkvædet blev sunget af en kvindestemme: 

 

  Hun var ikke som vi 

  For Gabriella var fri 

  Sig mig, hvad tænker du nu, Gabriella 

  Hvor endte du hen’, og vil jeg se dig igen 

  Sig mig, hvad tænker du nu, Gabriella 

 

Jeg lod sangen trænge ind og lyttede til Gabriellas historie. Uroen strømmede op i 

mig, mens beatet pumpede blodet rundt. Kejser A havde en stemme, der pillede al 

min uro op og gjorde angsten for den fremmede stemme i mig ligegyldig. Gabriella. 

Navnet satte sig i mig. Jeg ønskede at finde hende. Jeg ønskede at kramme hende. 

 Kulden ramte mig, da de sidste linjer rungede videre i mit hoved: 

 

  Blodet flød, nu lider denne klode nød 

  Nu er min tro på en verden, der er go´ død 

  Må denne pige blive glad, på den anden side 

  De´ ligeglade, så hvil i fred, ses Gabriella 

 

Jeg pustede langsomt røgen ud og kiggede op på damen, da hun startede sangen igen. 

Hendes blik sejlede, og med et par tryk på telefonen steg lydniveauet. Teksten pump-

ede igennem os en gang til. 

 Jeg sagde ikke noget. 



 

 Da sangen sluttede, blev den startet igen. Og igen. 

 Jeg tændte en ny smøg. Teksten satte sig på mig. For Gabriella var fri. Fri til at 

være i kaos. 

 ”Min datter var som Gabriella.” 

 Jeg tabte min smøg. Den var næsten færdig, så jeg trådte på den. Fortalte damen 

mig, at hendes datter havde begået selvmord? Eller fortalte hun mig mere end det? 

Jeg stirrede på hende i et forsøg på at læse mere i hendes ansigt end det, hun blot 

sagde. Men jeg forstod det ikke. 

 ”Jeg hører sangen hele tiden.” 

 ”Det er en god sang.” Jeg anede ikke, hvad jeg ellers skulle sige. 

 Sangen kørte på repeat, og jeg hørte teksten igen, mens jeg tænkte på det, den 

lyshårede havde fortalt mig. 

 

  For hun festede i byen længe 

  For at glemme hendes mor sov den ud i en sygeseng 

 

”Hvad har bragt dig ind på psykiatrisk skadestue denne fredag?” spurgte hun, mens 

Kejser A prøvede at overdøve hendes stemme med Gabriellas historie. 

 Jeg rystede på hovedet over emneskiftet og kiggede på min slukkede smøg på 

fliserne. Med lighteren tændte jeg en ny.  

 ”Skizofreni,” sagde jeg bare og kiggede op på hende. ”Det er svært at få hjælp.” 

 Hun nikkede forstående. 

 ”Jeg har længe forsøgt at komme igennem til psykiatrien, men beskeden er altid 

den sammen – mindst et års ventetid på diagnosticering og hjælp. Jeg fik en henvis-

ning fra egen læge og en seddel med mindst 20 telefonnumre på. Ingen af dem har 



 

tid til mig. Så nu sidder jeg her.” Smøgen glødede, og jeg duppede asken på fliserne 

ved siden af mig. 

 ”De hjælper ikke, før man er død. Og så er det for sent,” mumlede hun og 

startede sangen forfra igen. ”Jeg har aldrig fået hjælp … Men du er ung. Du skal klare 

den!” 

 Jeg nikkede og sendte en tanke til Gabriella igen. En tanke til kvinden foran mig. 

Og en tanke til den datter, som hun ikke kunne passe ordenligt på. Der lå fem skodder 

på jorden mellem mine ben. Nikotinen gjorde mine tanker slørede. Mit blik flimrede, 

men jeg var der endnu. Bag murene var jeg i sikkerhed. 

 ”Hør her …” Hun lagde sin hånd på mit ene knæ. ”Kæmp for dit liv. Altid. Du må 

ikke give op.” 

 Min krop rystede af kulde, men jeg var ikke sikker på, at jeg frøs. Jeg nikkede. 

 ”Jeg tror på dig.” Med et gonk lænede hun sig tilbage i havestolen og trak hætten 

op om hovedet. Hun skruede yderligere op for musikken og lukkede verden ude. 

 Da jeg kom indenfor, gik jeg direkte hen med lighteren. Tilbage på værelset 

sparkede jeg mine grønne Reebok af og smed tøjet. Jeg stirrede længe på pyjamassen. 

Der var ingen lås på døren. Tænk hvis en sygeplejerske kom ind på mit værelse om 

natten, og jeg lå uden tøj på i sengen? Mine håndfladers kløe stak af i panik, og jeg 

måtte gemme min krop under dynen.  

 Den hvide pyjamas lå i forenden. 

 Jeg rakte ud efter den. 

 Tanken om at en fremmed ville se mig uden tøj på, var mere ubehagelig end 

tanken om pyjamassen. Med lukkede øjne iførte jeg mig skjorten. Bukserne smed jeg 

på gulvet. 

 Jeg lagde min telefon under hovedpuden og lukkede øjnene. Sengetøjet 

kradsede mine bare ben. Hovedpudebetrækket irriterede min kind. Det kradsede 



 

ved mit øre. Håret kildede mine kinder. Kløen trængte ind i kroppen. Jeg vred mig 

under dynen. Varmen gjorde kløen værre.  

 Men stemmen var væk. 

 Bag murene var der trygt. 

 Kejser A sang videre inde i mit hoved. 

 

Mon jeg skal hjem i morgen? 


