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Det ser ud til, at danskerne kender svingdørstaktikken. De
blev stående udenfor og satte fuld fart på døren. Re sul ta -
tet er imponerende. Først blev vi rundtossede. Bagefter
måtte vi opgive at holde fast. En efter en blev vi slynget ud
i favnen på dem. Vi er spillet fuldkommen ud af banen.
Lyset på stadion er slukket. Danskerne sidder i omklæd-
ningsrummet og glæder sig over en let sejr.

De kørte mig fra politistationen til fængslet med den
besked, at jeg ville komme til at tale med ambassaden i
morgen tidlig. Efter at være kørt gennem en stor port luk-
kede de mig ud af vognen. På afstand fik jeg et glimt af
Zak. Det havde danskerne trods alt ikke taget højde for.
Han var lige kommet med en anden bil og var med en
betjent på begge sider på vej ind i noget, der lignede en
hovedbygning. Tremmer for alle vinduer. Deprimerende.

Jeg var rasende og viste det ved at køre pegefingeren
hen over halsen. Zak trak på skuldrene og pegede op i den
mørke nattehimmel mod en kvart måne. Så puffede en af
betjentene ham ind i bygningen.

Munir! Tilsyneladende er du begyndt at synge! Når jeg
tænker over danskernes spark tæt på målet, må du være
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løbet helt ud på sidelinjen med en højttaler for munden og
som en anden flamlænding have skreget op om både vores
taktik og om Yasmine. Mit forsøg på at afværge vores for-
svars totale sammenbrud var dødsdømt på forhånd. Selv
ikke Júlio César havde kunnet tage de bolde.

Hvad har de gjort for at få dig til at snakke?

Jeg sidder i en ny celle, Sorte. Der er kun et lille vindue,
og det sidder højt oppe på væggen. Tremmerne gør ikke
den store forskel. Madrassen med plastikbetrækket på
gulvet er erstattet af en køje, som er skruet op på væggen.
På den modsatte væg hænger en skrivepult med en stol
foran. Betonvæggene er ikke grå, men skidengrønne. Stan -
ken af bræk er afløst af en ubestemmelig hørm af menne-
skeligt skidt. Mest af alt minder det mig om marinere, der
kommer tilbage til basen i San Diego efter to ugers uaf-
brudt øvelse i Nevadas ørken uden mulighed for at bade
eller skifte tøj. Det er et af de mest beskidte steder, jeg har
opholdt mig.

Fangevogterne er derimod venlige og betænksomme.
Det vil være en tilsnigelse at betegne deres tøj som en uni-
form. De ligner mere dørmænd eller buschauffører.

Mere end nogensinde er jeg i tvivl om, hvad jeg er oppe
mod. Det vil være forkert at sige, at jeg havde undervur-
deret danskerne; jeg havde slet ikke vurderet dem. Hvor -
dan er det muligt?

Da jeg så Bellmann og hans kollega, var min første
tanke, at de var pensionister kaldt ind for at give en hånd
med på en travl aften. Og så viser det sig, at Bellmann er
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chefen. Det må være Munir, som har fået ham på banen.
Hvad ellers? Men det forstår jeg heller ikke. Munir var
den første til at foreslå, at vi skulle til København. Hvor -
for sælger han hele butikken med det samme?

Det er sent, og jeg er træt i hovedet. Jeg havde lagt mig
på sengen med tøjet på og forsøgt at forudse Bellmanns
næste skridt, men vågnede i stedet midt i et slemt mare-
ridt.

Zak, Munir og jeg gik patrulje i fuld feltmæssig udrust-
ning. Det var på en dejlig grøn eng. Undervejs passerede
vi høje, lyshårede kvinder i uniform. De smilede og vinke-
de. Luften var mild, og jeg anede ingen fare. Vi kom ind i
en bevoksning af gamle træer. Grenene hang lavt. Det blev
tættere og tættere, og selvom jeg dukkede hovedet, tog
løvet fat i min hjelm og mit tøj. På et tidspunkt måtte vi
ned og kravle for at komme videre. Grenene blev afløst af
pigtråd udspændt mellem vægge af træ. Tunnelen blev
snævrere, og jeg måtte kravle på maven for at komme
fremefter, men hang alligevel fast ustandselig. Jeg var for-
rest og hørte Zaks og Munirs stønnen lige bag mig. Da
tunnelen slog et knæk mod venstre, kunne jeg ikke
komme videre og begyndte at snappe efter vejret.

Jeg satte mig op i køjen og så forgæves efter klokken på
håndledet. Selv uret havde de taget fra mig. Jeg trak den
våde skjorte af og tænkte først på dig, min Sorte, så på
min bror Dudu og hans sidste brev. Det lå ubesvaret på
fjerde uge på mit værelse i Bagdad.

Den underbevidste del af hjernen har tilsyneladende sin
helt egen måde at virke på.



Dudu skrev, at vores mor er døende. Han vil have, at
jeg skriver til hende og velsigner hende. Selvom det ikke er
let, Sorte, må jeg skrive, når jeg er tilbage i Bagdad og
håbe, brevet når hende i tide. Hvis ikke vil jeg sørge, som
en søn bør gøre. Om jeg kommer til at lægge blomster på
hendes grav, ved jeg ikke. Jeg håber, Dudu har sagt til
hende, at sket er sket. Det, hun gjorde, kan alligevel ikke
gøres om. Så må jeg håbe, hun ikke mere husker, at vi i en
stor del af vores barndom voksede op uden en rigtig mor.
Men vi var ikke så små, at vi har kunnet glemme. Vi kan
ikke bebrejde hende, at vores rigtige far var halvt sinds-
syg, da han som en af de sidste sorte indvandrere fra Sam -
baens land vendte tilbage fra Vietnam. Hun kunne heller
ikke gøre meget mod drillerierne i skolen.

Vores far har for længst betalt prisen for Vietnam-even-
tyret ved at dø af kræft, og hun betaler sin pris nu; hvis
hun endnu er i live. Jeg vil glemme bitterheden og tilgive,
så hun kan dø i fred. Glemme, at hun skammede sig over
os og forlangte, at vi skulle bruge husets bagdør. Måske
vil mor i angstens sidste time kalde på en af os.

I stedet vil jeg takke Gud for, at hun giftede sig igen,
den ne gang med en mand med samme hudfarve som hen-
des. Donald har ikke vores fars charme, men han har altid
været en god far. Han har som Stephanie accepteret os, og
jeg kysser fodsporene efter vores smukke, hvide lillesøster.
Havde det ikke været for dem og for fader Manzano fra
New Bedfords eneste katolske kirke, kunne Dudu og jeg
have stillet os op i rækken af sorte uden ansigt på de le -
vendes kirkegård.
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Jeg ville ønske, jeg kunne tale med ham nu. De få
gange, han har taget mod mit skriftemål som voksen, har
han været ved at dø af grin. Sidste gang jeg var hjemme,
før jeg tog til Bagdad, kom han under gudstjenesten hen
og stillede sig foran mig, tog mine hænder i sine og bad
Gud om, at jeg måtte gøre mit land ære, være til gavn for
det irakiske folk og komme sikkert hjem igen.

Gennem den snavsede rude kan jeg se den tynde måne.
Sorte, husker du, da jeg på en af vores sidste dage fortal-
te dig om fisken i det nordøstlige Brasilien, som følger
med tidevandet helt op på stranden, ja, endda langt op i
mangroveskovens floder. Den, som aldrig forpasser den
sidste bølge på vej tilbage til havet.

Desværre nåede jeg ikke bølgen, og der er mange dage
til næste fuldmåne.



123

16

Tony

Jeg ligger stadig på lavt vand og gisper efter vejret, Sorte.
Bare den sidste bølge ikke allerede har trukket sig tilbage
mod det dybe vand. Nu ved jeg, at vi kommer til at være
her nogle dage.

Har jeg sovet sammenlagt tre timer i nat? Til sidst stod
jeg op og vaskede mig langsomt over det meste af krop-
pen ved håndvasken i hjørnet. Det var endnu mørkt. Se -
nere skramlede og smækkede nogen med jerndøre. Lidt
efter kom en dørmand og rakte mig en bakke morgen-
mad. Senere kom han tilbage med en kollega. De førte mig
ned til en grå bus. Gennem et vindue på størrelse med en
kuvert kunne jeg se ud på byen. Selv det vindue havde de
sat tremmer for. Houdini har ikke levet forgæves. Alt er
gråt.

De anbragte mig i en ny celle i Domhuset. Bellmann
havde ikke bluffet. Den djævel holder alle spillere på egen
banehalvdel, typisk europæisk.

Inden retsmødet mødte jeg min forsvarer. Hun ligner en
violinlærer, og hendes frisure og tøj passer perfekt til en
halvtredsårig, men jeg tror ikke, hun er ældre end mig.
Hun skulle altså få os af krogen.
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Os alle tre, spurgte jeg. Ja, hun havde vagten i dag.
Hvis jeg ville, kunne jeg bagefter vælge en anden forsva-
rer. Hun havde læst politiets rapporter og spurgte, om jeg
havde noget at tilføje? Det havde jeg ikke.

Bagefter kom ambassadens vicekonsul. En ung fyr fra
State Department i hvid manchetskjorte, slips og mørkt
jakkesæt. Hans ansigt var glat, øjnene kølige.

Simon Johnson stod der på visitkortet, han lagde på
bordet foran mig.

Jeg kender typen fra Bagdad. Ligesom den amerikanske
præst viser de sig aldrig ude på FOB Shield. Der er alt for
mange vigtige møder i IZ. Har vi noget at tale med dem
om, kan vi køre ind til dem. Det sker, præsten møder op
ved sikkerhedsbriefingen, inden kortegen kører tilbage til
FOB i Rød Zone. Han samler os under et træ og beder for
alle. Så mener han åbenbart, han har gjort sin pligt. Hans
version af Bibelen må være en anden end fader Manzanos.

Simon Johnson havde mange spørgsmål og ville se mine
orlovspapirer. Jeg havde dem ikke lige på mig. Vores ad -
færd var under alle omstændigheder kritisabel. Fik pres -
sen fat i sagen, ville det skabe alvorlige problemer for
USA’s i forvejen vanskelige situation i Irak. Ambassaden
havde været i kontakt med oberst Greene i Bagdad. John -
son var så venlig at fortælle mig, at Greene var rasende.
Det ville jeg også være i hans sted, sagde jeg. Det fik hans
underkæbe til at hænge over slipseknuden et par sekun-
der. Hvorfor skulle jeg ligge alene med røven i vandskor-
pen?

Retsmødet varede ikke længe. Anklageren stillede stort
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set samme spørgsmål som Bellmann. Han sad også lige
ved siden af. Bellmann har en interessant evne til at være
til stede og alligevel et par skridt foran.

Denne gang var jeg bedre forberedt. I nat havde han
afsløret, hvad politiet vidste, og jeg bildte mig ind, jeg nu
også vidste, hvad de troede.

Nej, jeg var ikke beordret til at rejse til København. Det
var privat ferie.

Kamal? Jo, det var rigtigt, at vi kørte forbi hans lejlig-
hed sidst på eftermiddagen. Vi havde en besked fra en
bror i Bagdad.

Beskeden? Det var vist noget med en irakisk kvinde,
som forsvandt for nogle måneder siden. Vi troede, Kamal
måske kunne hjælpe.

Hvem er broderen? Jeg kender ham ikke. Oplysnin ger -
ne kom fra en irakisk politimand, jeg kender fra mit arbej-
de i Bagdad.

Ingen i retslokalet troede på, at vi ved en tilfældighed
var havnet i en fremmed lejlighed. Det var vel også lidt for
meget at forlange. Jeg forsøgte ellers at beskrive Kamal
som en halvparanoid, der var blevet bange, da Munir
kon taktede ham og af grunde, jeg ikke kunne gætte, endte
med at løbe op i en fremmed opgang og bryde ind i en lej-
lighed.

Anklageren tacklede mig hårdt fra alle sider. Dom me -
rens fløjte var tavs. Jeg holdt mig kun nogenlunde på be -
nene ved at spille uvidende. Bellmann iagttog mig uden at
sige noget.

En af mine kammerater havde ellers tidligere fortalt i
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retslokalet, at vi kendte den forsvundne kvinde godt, og at
hun havde arbejdet i samme lejr i Bagdad som os.

Det havde jeg heller ikke nægtet, men det ændrede vel
ikke på noget. Vi kom alene for at give Kamal en besked.

Anklagerens spørgsmål afslørede, at jeg igen i dag
havde været den sidste torsk, de trak på land. Både Munir
og Zak måtte have siddet på den varme stol i midten af
lokalet før mig.

Sorte, mere end nogensinde savner jeg dig og dit hus
med de sanselige dufte af røgelse og cedertræ. Skæbnen
smiler ikke til mig. Det er mærkeligt, jeg i disse timer føler
mig så nært forbundet til dig. Alle vores minder hvisker
mig i øret. Sidste gang vi var sammen, sagde du, vi to er
alt for ens og lo din berusende dybe latter. Hvorfor svare-
de jeg ikke? Der er noget i mig, jeg ikke forstår. Det
bestemmer mine skridt, og jeg kan ikke stoppe uden at
miste mit ansigt.

Munir har lavet en total kortslutning. Hans evne til at
improvisere er fantastisk, men hans sangstemme er dårlig.
Det lyder mest, som om han har spillet sin grammofonpla-
de på 78 omdrejninger, uanset vi havde aftalt den lang-
somste hastighed. Det bekymrer mig mere og mere. Hvad
vil han opnå?

Violinlæreren filede længe på sit instrument. Spil for
galleriet. Dommeren forlængede eventyret i vikingernes
land.

Simon Johnson så bebrejdende på mig, da dørmanden
førte mig ud af lokalet. Man skyder altid skylden på mål-
manden.


