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Det er lørdag.

Der er fest hos Clara.

Vi er hjemme hos Rayad for at gøre os klar.  

For at få styr på tøjet.

Og for at kværne nogle øl som mental start.

”Kan jeg have den her på?” Jeg ser på Rayad og 

Mads.

Rayad ser på min bluse. ”Du er sharp, bro,” 

siger han med en thumbs-up.

”Den er fin, Emil,” siger Mads ovre fra hjørnet, 

da han ser, at jeg venter på hans svar.

Han ser kun lige kort op fra sin mobil.

Rayad giver min skulder et klem.

”Tag dig ikke af ham,” hvisker han. ”Han har 

været vildt sur hele dagen.”

Jeg nikker og skæver til Mads.

Han har bundet to øl i den korte tid, vi har 

været her.

Jeg kan ikke lide at se ham sådan. Jeg kender 



ham nemlig. Han har været min ven længe.  

Lige siden 1. klasse.

Uden ham ville jeg have fået så mange bank 

dengang. Men han var der altid. Beskyttede mig. 

Og jeg holdt hånden over ham.

Når han kom op at slås eller havde opført sig 

som en idiot.

Sådan har vores venskab været lige siden.

”Han er så skidesur, mand,” bliver Rayad ved. 

Han retter på sin butterfly.

”Hvem fanden har butterfly på i vores alder?” 

siger Mads så.

”Slap af, bro,” siger Rayad. ”Det’ ren bad ass.”

Mads siger ikke mere.

Rayad ser på mig med et uroligt blik.

”Han ligner en, der kunne myrde nogen,” siger 

han.

Jeg synker en klump. For jeg ved godt, hvad der 

er skyld i hans humør …
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”Jeg tager en øl mere,” siger Mads. Så rejser han 

sig og går ud.

Rayad bor i sine forældres kælder.

Han har det hele for sig selv. Også det lille 

køkken. Det er så luksus.

”Tag en med til mig,” siger jeg.

Jeg får kun en brummen igen. Jeg aner ikke, om 

det var et ja eller et nej.

Mads har været ret nederen på det sidste. Mere 

end han plejer.

”Det bliver godt nok en sjov fest,” siger Rayad 

og sukker. ”Jeg mener, hans racisme er, hvad det 

er. Og alt det andet lort, du ved …”

Jeg nikker.

Mads og jeg har været venner så længe. Lige 

siden jeg var en lille splejs, og andre var efter 

mig. Han var altid parat til at tage mig i forsvar.

Men nu er han blevet så sur på alt og alle. Men 

jeg kan ikke sige fra over for ham. 



Eller opgive vores venskab. For det skylder jeg 

ham.

Specielt efter det, jeg har gang i … 

”Men jeg mener bare …” siger Rayad og retter 

på sit hår. ”Vil du ikke tage en snak med Signe? 

For at finde ud af, hvad der sker.”

”Signe?” Jeg synker en klump.

”Ja, det er jo derfor, han er sur. Vidste du ikke 

det?”

Jeg bider mig i læben.

Jo, det ved jeg alt om.


