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THE END OF MY F***ING SANITY 

Sommetider er alting galt. Alle mulige gale tanker kører rundt inde i mit gale hovedet, 

så det føles som om, at jeg er ved at drukne. Jeg ville ønske, at jeg kunne få det til at 

stoppe, men min hjerne lever lidt sit eget liv. En gal tanke fører til den næste, og jeg bli-

ver suget ind i en uendelig spiral af mørke. 

Småsnakken og bestik, der klirrer, borer sig ind, og forværrer hovedpinen. Jeg kigger 

ned på min urørte aftensmad. Bare forestillingen om at skulle have det i munden, giver 

mig trang til at spytte ud. 

”Har du tænkt dig at spise det der, Alyssa?” spørger Ruths dominerende stemme. 

Jeg ryster på hovedet, og skubber tallerkenen over mod hende. Hun sidder uroligt på sin 

stol, og smiler begejstret da hun modtager maden. Jeg kigger ned i bordet igen, og lader 

Ruths smaskelyde overdøve støjen i mit hoved. 

 

Langt om længe får vi lov til at rejse os, og jeg bevæger mig målrettet ned mod mit væ-

relse. Gangens vægge er ganske vist malet i kulørte farver, men siden James døde kan 

jeg ikke se andet end gråt. Jeg fornemmer fodtrin nogle meter bag mig. Ruth kommer 

op på siden af mig. 

”Jeg kommer til at savne maden,” siger hun. 

Jeg overvejer hendes kryptiske udtalelse, men konkluderer hurtigt, at hun blot fisker ef-

ter opmærksomhed. Jeg vælger bevidst at ignorere hende, og fortsætter ned ad gangen. 

Mit manglende engagement nager hende tydeligvis. 

”Altså når jeg stikker af,” forklarer hun. 

”Du siger det som om, du tror, jeg er interesseret,” svarer jeg bryskt. 

Hun fnyser, ”det er du jo også.” 

Jeg standser op, og åbner døren til mit værelse. Ruth betragter mig forventningsfuldt. 

”Du er bindegal!” udbryder jeg, og ser direkte på hende. 
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Hun gør sig skeløjet, og stikker tungen ud for at bekræfte min påstand. Hun vender sig 

om, og går med selvsikre skridt tilbage til sit værelse. Hendes lange, kulsorte slange-

krøller fjedrer bag ryggen, og de runde hofter svajer fra side til side. 

”Er vi ikke alle sammen det?” råber hun, og slår ud med armene for at understrege sin 

pointe; vi ville ikke være her, hvis ikke vi var bindegale. 

 

Jeg smækker døren, og ligger mig fladt på linoleumsgulvet. Jeg forsøger at forstå, hvor-

dan mit liv hele tiden formår at blive værre. Ret imponerende faktisk. Jeg ved ikke, 

hvem jeg skal bebrejde; jeg har mistet kontrollen, og så langt øjet rækker, ses ikke andet 

end endeløse landskaber af sorg og skuffelse. James lod sig ofre for min skyld, men til 

ingen nytte. Jeg er endt her, på ungdomsinstitution, alligevel. 

Efter lidt tid går døren op, og Liselottes skingre stemme bryder stilheden. Hun er i fuld 

gang med at føre Eleanor (min evnesvage spasser værelseskammerat) gennem værelset. 

Liselotte, der ikke rigtig har styr på det, sender mig et hurtigt, fortvivlet smil og bakser 

derefter videre med Eleanor. Enkelte strå af Eleanors brune hår klæber til sovsen i hen-

des mundvige. Jeg væmmes. Hun begynder at udstøde utilfredse grynt, men sætter sig 

lydigt på sengen. Hun får stukket en skærm i hænderne, og holder omsider kæft. 

”I skal snart udenfor,” oplyser Liselotte på vej ud. 

 

Jeg trækker mine støvler på, og stiller mig ud på gangen til de andre unge. Jeg får straks 

øje på Ruth, som står på den modsatte side af gangen, og underholder en mindre for-

samling med nogle dansetrin. Hun kigger pludselig op på mig, men jeg tror, at jeg nåede 

at flytte blikket før hun opfattede, at jeg havde betragtet hende. Da vi har ventet på gan-

gen i nogle minutter, bliver vi eskorteret ned til institutionens udearealer. 

De automatiske døre åbner, og den friske forårsluft fylder mine næsebor. Udenfor er 

skyerne ved at blive lyserøde, og bag institutionens firkantede bygninger er solen ved at 

gå ned. Jeg udser mig en træbænk foran sandkassen, og begynder at gå derover. Den 

lette vind blafrer mit hår til side. Jeg sætter mig på de fugtige brædder, og prøver at lade 

være med at tænke på noget. Pludselig kommer Ruth løbende. Hun vader gennem sand-

kassen, og går ind i legehuset. Jeg overvejer at skride, men bliver alligevel for nysger-

rig. Bag de små vinduer kan jeg se hende rumstere med noget. Hun kommer foroverbø-

jet ud gennem døråbningen. Efter et øjebliks nøje iagttagelser bemærker jeg, at hun har 

en tændt cigaret skjult mellem fingrene. Hun smiler, og stikker derefter cigarretten i 

munden, og klatrer med smidige bevægelser op på legehusets tag. Hun sætter sig i 

skrædderstilling, og jeg bemærker, at hun har sand på knæene. Hun skutter sig af kulde, 
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og trækker hættetrøjens sorte ærmer ned over hænderne. Den tunge røg fra hendes ciga-

ret snor sig opad, og bliver efterhånden gennemsigtig. Jeg spejder paranoidt efter en pæ-

dagog, men får umiddelbart ikke øje på nogen. 

”Besparelser,” siger Ruth. ”Alle pædagogerne er blevet sparet væk,” forklarer hun, da 

jeg kigger spørgende, ”ingen holder øje.” 

Jeg nikker, stadig lidt forbavset. To tykke stimer røg siver ud gennem hendes næsebor, 

og hun lukker øjnene i nydelse. Jeg vil gerne berige hende med nogle kloge facts om 

rygning, men da jeg ikke kan komme i tanker om noget, forbliver jeg tavs. 

”Hvorfor er du her egentlig?” spørger hun, ”du virker ikke ligefrem som typen.” 

”Jeg myrdede nogen.” Jeg siger det koldt og tonløst, og håber, at hun bliver skræmt 

væk. 

”Var han da åndsvag?” hun sætter benene i en ny stilling, mens hun spørger. 

”Ja,” svarer jeg. 

”Fair nok så.” 

Overraskende nok spørger hun ikke yderligere ind til emnet. Stilheden, der følger, giver 

mig lyst til at blive nedbrudt til atomer og blæse væk. Ordene hænger i luften, og følel-

serne truer med at omklamre mig. Jeg undgår øjenkontakt, og forsøger desperat at fylde 

tomheden med noget andet end alle de grimme minder. 

”Jeg antager, at du har besluttet dig for at stikke af sammen med mig,” siger Ruth. 

”Antag du bare det,” siger jeg afvisende. 

Hun tager cigaretskoddet ud af munden, og smider det ned i sandet. Derefter hopper hun 

selv ned, og lander stabilt i hug. Hun børster sandet af sig, mens hun rejser sig op. 

”Top” siger hun, og begynder at gå over mod mig. ”Klar til at høre min masterplan?” 

hun holder en kunstpause, før hun fortsætter. ”Først og fremmest har vi brug for en soja-

mælk.” ”Du ved, det der veganerne drikker,” uddyber hun. 

Jeg begynder at overveje, om hun tager pis på mig. 

”Men det behøver dit lille hoved ikke at tænke på,” hun smiler nedladende, og placerer 

pegefingeren på min pande, ”jeg er nemlig professionel smugler.” 

”Få dine klamme pølsefingre væk fra mit ansigt.” 
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”I hvert fald sætter jeg sojamælken foran din dør, når vi kommer op. Du skal gemme 

den, og hælde den ud over Eleanor ved sengetid.” 

”…hvorfor?” spørger jeg. 

”Afledningsmanøvre på højniveau,” medgiver hun stolt. 

Jeg forstår ikke helt hendes logik, men lytter alligevel til resten af hendes plan uden at 

stille spørgsmål. Skudsikker er den ikke, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg overhove-

det har tænkt mig at prøve at gennemføre den. Måske for James? Når alt kommer til alt, 

har jeg intet at miste, så det gør jo ingen skade at forsøge. 

 

Sojamælken står som aftalt ved dørkammen. Diskret tager jeg den op i armen, og smut-

ter hurtigt ind på værelset. Jeg kaster et blik på Eleanor, der ikke virker til at bemærke 

noget. Jeg leder efter et optimalt skjulested, og ender med at ligge kartonen ned i skuf-

fen på mit sengebord. Derefter sætter jeg mig op i sengen, og koncentrerer mig om at se 

så lidt mistænkelig ud som muligt. 

Et par timer senere bliver vi bedt om at gå i seng. Jeg trækker dynen helt op under ha-

gen for at skjule, at jeg har beholdt alt tøjet på. Heldigvis er Liselotte yderst koncentre-

ret om at kommandere rundt med Eleanor, og ligger derfor ikke rigtig mærke til mig. 

Endelig slukker hun lyset, og går. De næste minutter føles ekstremt lange, og jeg bliver 

mere og mere rastløs. Institutionen bliver efterhånden stille. Jeg vipper utålmodigt med 

foden under dynen. 

Der er gået omkring et kvarter, da Eleanor begynder at snorke. Jeg trækker med en lang-

som bevægelse dynen af, og stiger ud af sengen. Skuffen knirker, da jeg åbner den, men 

Eleanor sover tungt. For en god ordens skyld ryster jeg kartonen, inden jeg skruer låget 

af, og lister derefter over mod Eleanors seng. Jeg tøver et øjeblik, men beroliger mig 

selv med, at jeg snildt ville kunne skyde skylden på Ruth. Jeg tæller ned fra tre inde i 

hovedet. Sojamælken strømmer ud af kartonen, og gennembløder Eleanors lilla T-shirt. 

Selv i den dunkle belysning skimter jeg de røde plamager, der begynder at sprede sig i 

hendes ansigt. Hendes snorken forvandler sig til anstrengte åndedræt. Hun vågner med 

et sæt, og begynder straks at vride sig i den våde seng. Hun borer neglende ind i den 

smertende hud, og forsøger desperat at kradse ubehaget væk. Fastfrossen overværer jeg 

hende lide, og i et øjeblik fortryder jeg min handling. Jeg havde ikke forventet, at hun 

ville reagere så voldsomt. Jeg samler tankerne, og smider den tomme karton ind under 

sengen. 

”Hjælp! HJÆLP!” skriger jeg, da jeg løber ud af værelset. 
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Ekkoet bevæger sig ned ad gangen, og alle tilstedeværende retter opmærksomheden 

mod mig. Jeg vifter dramatisk med armene, og alle pædagogerne samler sig hastigt om-

kring værelset. Eleanor skriger, og postyret og panikken får mig næsten til at miste fo-

kus. 

 

En kold hånd griber fat om min underarm, og trækker mig med sig. Det er Ruth. Hun er 

som altid iført sort tøj fra top til tå, og i mørket ligner hun nærmest en skygge. Jeg føl-

ger med hende ned ad gangen, der føles væsentligt længere end den plejer. Jeg ser mig 

tilbage over skulderen; der er tilsyneladende ingen, der har opdaget noget. Vi sniger os 

ud gennem døren, og lister ned af trappen. 

”Du sagde ikke, at hun ville få anafylaktisk chok!” hvæser jeg. 

Hun trækker smilende på skuldrene. Sålerne på hendes gummistøvler klasker mod sten-

trappetrinnene, og runger i den ny renoverede opgang. Hun virker begejstret, hvilket ir-

riterer mig. 

”Kan du for helvede ikke være stille?!” 

”Det er jo nemt nok for dig at sige,” svarer hun, og skæver ned til mine fødder. 

Det går op for mig, at jeg har glemt at tage mine støvler på. Jeg vrisser for mig selv, og 

forbereder mig mentalt på klamme, våde strømper. 

Vi er næsten nået ned i stueetagen, da en skikkelse kommer til syne foran udgangen. Jeg 

stopper op, og udveksler et blik med Ruth. Hun signalerer, at hun har styr på det, og be-

gynder at spankulere hen imod fyren. Hans krop er rund og uformelig, og i en lang rem 

om halsen har han en nøgle. 

”D’ damer?” han ser fra mig til Ruth. 

Ruth stiller sig forførende tæt på, og kigger ham dybt ind i øjnene. Han smiler nervøst, 

og afslører dermed et imponerende antal dobbelthager. 

”Hvad laver I to tøser her?” spørger han forvirret, og griber instinktivt fat om nøglen. 

Ruth lægger hånden på hans brystkasse, ”vi håbede, at du kunne hjælpe os ud herfra.” 

”Det…øhm…det kan jeg desværre ikke. I skal gå ovenpå igen,” siger han, og ryster på 

hovedet. 

”Er der slet ikke noget, jeg kan gøre for dig?” siger hun bedende med store hundeøjne. 
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Ruths fingerspidser kærtegner hans kraveben, og gør det umuligt for ham at koncentrere 

sig. Jeg får nærmest lidt ondt af ham. Hun stiller sig op på tæer, og hvisker ind i hans 

øre, hvilket får ham til at måbe. Ruth fniser, og læner sig længere ind mod hans store 

mave. En dør smækker ovenpå, og er ved at få fyren til at trække sig. Men Ruth tysser 

på ham, og presser lidenskabeligt sine læber mod hans. Jeg hører afdæmpede fodtrin 

nærme sig på trapperne over mig, og jeg går med faste skridt over til Ruth, der stadig 

snaver med fedtklumpen. 

”Så er det nu fister!” meddeler jeg. 

Ruth afslutter det afskyelige kys, og fyren, der har hjerter svævende ud af ørerne, låser 

lydigt døren op. Jeg spæner ud i den mørkeblå nat med Ruth lige i hælene. Adrenalinen, 

som jeg ikke har mærket siden James døde, pumpes gennem min krop. Jeg løber stær-

kere. Det bliver vanskeligere at trække vejret, men det gør mig ikke noget. For første 

gang i lang tid føles alting rigtigt. 

Der er ingen stjerner på himlen, men lige nu står alting lysende klart. 


