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FLORA

Ja, jeg hedder Flora.
Og nej, jeg er ikke en naturpige. 
Jeg hader mit navn. 
Det ryger, når jeg bliver gammel nok.
Så skal jeg hedde noget, jeg kan lide. 
Flora lyder som en blomst.
Jeg har aldrig været en blomst.
En blomst dufter, og den er sart. 
Den knækker nemt. 
Og dør, hvis man tramper på den.

Jeg er mere en vej af asfalt. En blok af beton.
Så nej, det er ikke mig, der er den sarte.
Det er min mor.
Så sart, at hun ikke kan holde ud at bo sammen 
med os længere.

Hvis mit liv var en tv-serie, er vi et sted i sæson 14.
Og så sker det uventede: 
Moren i familien vil gerne skrives ud af serien.
Hun gider ikke den rolle længere.
Farveeeeeeeeel.
Det er sådan, man gør i tv-serier. 



Skriver folk ud, når de vil noget andet.
De tager på meget lange rejser. Forsvinder sporløst 
eller dør.
Så det tror min mor er helt okay.
Det er det ikke.
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SÆSON 14 AFSNIT 1: ”FRA SØDT TIL SURT”

Det er afsnittet, hvor moren skrider. 
Det åbner med billedet af et parcelhus.
Røvkedeligt, ja. Men velkendt.
I alle andre afsnit boede her en kernefamilie.
Far, mor og to børn. En pige og en dreng.
Børnene har ikke boet andre steder.
Det er deres barndomshjem.
Et hjem med fredagsslik og lørdagskylling. 
Isbil på vejen og trampolin bagerst i haven. 
Med net på.
Så børnene ikke falder ned og brækker armene. 
Benene. Halsene.

*

Pigen, det er så mig.

Jeg har tænkt på is hele vejen hjem fra skole.
Sætter nøglen i hoveddøren, og så er den åben. 
Har Elvin glemt at låse efter sig?
Jeg ryger direkte ind for at kigge i fryseren.

Men så hører jeg fars stemme fra soveværelset.
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Han er aldrig hjemme så tidligt.
Jeg smækker fryseren og finder dem begge derinde.
Mor sidder på kanten af sengen og græder. 
Far går og pakker en taske.
Det er kun mors tøj, han putter derned.

”Hvad sker der?” spørger jeg.
Mor kigger bare på mig med de der øjne.
”Mor skal bo et andet sted,” siger far. 
”I et stykke tid.”
”Hvorfor det?” spørger jeg.
”Hvor længe?” spørger jeg.
Mor siger stadig ingenting.
”Hvad så med min konfirmation?” spørger jeg.
”Det finder vi ud af,” siger far.
Elvin er også kommet hjem nu.
Han stiller sig bag mig i døråbningen.

Nu bliver pigen vred. 
Man kan se det på hende.
Hvordan hun ligesom koger indeni.

”Jeg skal bare have min konfirmation,” siger jeg.
”Vi finder ud af det,” siger far.
”Og den skal være helt almindelig!” siger jeg.
Far lyner tasken. Den er propfuld.
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”Min natcreme,” siger mor med svag stemme.
Hun peger over mod det lille bord med spejlet.
Far standser. Sukker.

Mor knuger os ind til sig. 
Mig og Elvin. På skift.
Hun lugter af snot. Hun lugter af seng.
Jeg prøver at lukke næsen.
Så kører far af sted med hende i bilen.
Jeg står i vinduet. Klar til at vinke, hvis mor gør.
Hun vinker ikke.

Elvin går direkte ind på sit værelse. 
Tager hovedtelefoner på og spiller.
Jeg ville ønske, jeg gad spille.
Han råber til de andre imens. Griner. 
Er i en helt anden verden. 
Jeg tror ikke, der er mødre i den verden.
I hvert fald ikke nogen, der skrider fra deres børn.
Han har glemt alting.
Det har jeg ikke.

Jeg varmer en pizza fra fryseren.
Elvin spiser sin halve, mens han spiller.
Jeg facetimer med Birk.
(Ja, jeg ved det godt!


