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Jeg tager din jakke frem. Så går vi ud i 
fællesrummet. Jeg siger til sygeplejersken, 
at vi kører en tur. Jeg siger, at vi kommer 
tilbage inden middagen. Hun nikker og 
ønsker os en god tur. Du følger med mig. 
Du stiller ikke spørgsmål. Du følger bare 
med. Du stoler på mig. Vi går gennem 
den store glasdør. Dine trin er lette. Du 
går stadig hurtigt. Selv om du er blevet en 
smule usikker og ikke altid ved, hvilken 
vej du skal. Jeg hjælper dig ind i bilen. 
Jeg spænder din sikkerhedssele. Samtidig 
klapper jeg dig på kinden. Du har fået øje 
på en knap i din åbne jakke. Du piller ved 
den.

Jeg starter bilen. Jeg sætter en cd i afspil-
leren. Det er Jim Reeves’ »I love you 
because«.

»Mor, kan du huske den sang? Du var 
så vild med den. Du elskede Jim Reeves. 
Da han døde, græd du. Du fik tårer i 
øjnene, hver gang de spillede hans sange 
i radioen.« Måske havde jeg håbet på en 
reaktion. At det ville vække minder. Jeg 
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Sygeplejersken er gået indenfor. Nu er 
det bare dig og mig. Du og jeg. Jeg sukker 
og trækker vejret tungt. Denne dag vil 
jeg fylde med gode minder. Vi ved ikke, 
hvor mange dage du har tilbage. Tiden er 
dyrebar.

»Vil du med på en tur, mor?« siger jeg. 
Du ser på mig. Ler. 

»Vi er venner, du og jeg,« siger du 
mildt. Jeg krammer dig.

»Ja, vi er venner, mor.« Jeg mærker 
varme bag øjenlågene. Men jeg skubber 
det væk. »Kom,« siger jeg.

Jeg tager dig under armen igen og fører 
dig gennem den åbne dør ind i det lille 
værelse, som er dit hjem nu. Et værelse 
med bad. I værelset står en seng, en lille 
sofa og to stole. Du har dine fine broderier 
her, og der hænger malerier på væggene. 
Og porcelænsfigurerne. Den der forestiller 
en dreng, og den der forestiller moren og 
barnet. Du og jeg. Det sagde du altid.


