
8 9

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, 

der tog af  sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med 

kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere.



10 11

Dagen efter rykkede nye ind i deres senge. Folk 

kom hertil fra hele verden. Fra vinduet i sovesalen 

kunne vi se dem nærme sig indkørslen. I porten 

oplyste de deres navne, og hvor de kom fra. Så 

fik de udleveret de ting, de skulle bruge, mens de 

boede her. Sengetøj, tøj, tandbørste, sæbe.



12 13

De kiggede sig nysgerrigt omkring på det nye sted. Så fortsatte de 

gennem sovesalen til den plads, der skulle blive deres.



14 15

Adam havde påtaget sig rollen som leder. Ingen havde 

nogen sinde bedt ham om det, men der var heller aldrig 

nogen, der tvivlede på, at han var det. De nye gjorde, som 

han sagde. Lagde tøjet ind i skabet, stillede tandbørsten i 

glasset ved vasken, redte sengen og stillede sig i kø til badet.

Snart ville de opdage, at de allerede havde udfyldt den 

første uges program. De kunne sagtens have brugt længere 

tid i badet og have ventet med at lægge tøjet ind i skabet.



16 17

Eksperterne kom, da modtagelsen blev flyttet herud. De 

åbnede kontorer nede i landsbyen. Kirken blev brugt som 

klasseværelse. Et bilværksted blev indrettet til fysioterapi. 

Eksperterne bestemte.

Uden for hvert kontor trak vi et nummer. Hele dagen sad vi 

og ventede. Om eftermiddagen løb de heldige af  os tilbage 

til modtagelsen med en ny underskrift i mappen. Måske 

havde vi bestået en læsetest, afgivet en blodprøve eller var 

kommet med oplysninger om, hvorfor vi flygtede hertil.

Allerede det første år fik Lalah, Adam og jeg ordnet de fleste 

underskrifter. Men så var det slut. De sagde, vi manglede 

det sidste tjek. Hvad det bestod i, fik vi ikke at vide.



18 19

Vi blev vækket på samme tid hver morgen. 

Så spiste vi morgenmad i Lalas seng.

Lalah, Adam og jeg havde forskellige måder at få tiden til at 

gå på. Lalah stablede nye bøger fra biblioteket op ved siden 

af  sin seng. På den modsatte side lå de bøger, hun skulle 

aflevere. Jeg kunne ligge i timevis på sengen og kigge ud af  

vinduet. Jeg så træerne bevæge sig i vinden eller stirrede på 

Lalah, der lod øjnene  glide henover bogens sider. I øjeblikke 

så hun på mig, før hun igen forsvandt ind i ordene.



20 21

Om aftenen, før vi faldt i søvn, blandede Lalah virkeligheden sammen 

med de ting, hun havde læst. Jeg elskede at være i hendes tanker. Ord, 

lige før hun sagde dem. Lydene var sarte som sæbebobler, men i hver 

historie havde jeg i få sekunder ligget på Lalahs tunge.

I den første tid på modtagelsen følte jeg mig stolt, hver gang 

forstanderinden roste os. I lang tid troede jeg, at god opførsel 

ville hjælpe os til at komme videre. Jeg legede med de nye, 

der kom, viste dem ting, de ikke havde lært sig endnu. Hjalp 

dem med at forstå.



22 23

Men så fik forstanderinden brug for os, og fra da af  gjorde jeg 

så lidt som muligt. Jeg var ikke kommet hertil for at arbejde for 

hende. Vi skulle videre. Alligevel fortsatte Adam som før. Han 

kunne ikke holde sig i ro, men arrangerede fodboldkampe, 

lavede træningsrum i kælderen, hjalp de mindste med lektierne 

og sagde fra, når noget var uretfærdigt. Om natten hørte jeg 

ham trøste ved sengene.



24 25

”Næste gang er det vores tur,” sagde jeg, hver gang andre gik ud af  

porten og forsvandt ”Jeg orker ikke at være her længere”. Så satte 

jeg mig på trappen uden for forstanderindens kontor. Hun vidste, 

hvorfor jeg sad der.                                

”Det blev heller ikke jeres tur denne uge?”                                                                 

”Nej,” sukkede jeg.                                                                                                                

”Kom med indenfor, så skal jeg se, om der er noget, jeg kan gøre.”                                    

 Jeg fulgte efter hende ind. Gardinerne var trukket for, men røgen 

fra askebægeret var synlig i en lysstribe fra vinduet.                                                                                   

”Vil du have en kop te?”                                                                                                           

”Ja tak.”

Jeg sank ned i den dybe besøgsstol.                                                             

Forstanderinden ledte i arkivet og hentede vores mapper frem fra 

forskellige steder i alfabetet. Hun lod, som om der var kommet nye 

dokumenter til, siden sidste gang jeg var hos hende.



26 27

Jeg varmede fingrene på koppen og fordybede mig i hendes 

ting. Figurer, våben, udstoppede dyr, diplomer fra universitetet 

og tykke bøger med bogstaver, der lignede spor af  fuglekløer. 

Det virkede, som om hun kom fra et endnu fjernere land end 

nogen af  os andre.

”Beklager, Lukas,” sagde hun, mens hun lagde mapperne 

tilbage i skufferne. ”I mangler stadig det sidste tjek.”

”Men alle de andre får lov til at rejse?”

Forstanderinden rystede på hovedet.

”I kan ikke rejse, før alle papirerne er i orden.”

”Kan du ikke bare sende bud efter dem?”

”Det er ikke mig, der bestemmer, forstår du. De andre 

modtagelser er også fulde af  mennesker. Alle må gennem de 

samme ting.”

Vores samtaler var blevet som replikker i et skuespil, og vi 

vidste begge, hvordan det ville ende.

”Vi har boet her i tre år,” klagede jeg. ”Lad os rejse, please!”

Så gik hun hen mod døren for at lukke mig ud.



28 29

Uden varsel fik vi den besked, vi havde ventet på.

”I kan rejse i morgen tidlig,” sagde forstanderinden og smed 

mapperne i skødet på os. ”Men det bliver hårdt. I skal være 

fremme inden aften.”

”Laver du sjov med os?” lo Adam. ”Må vi virkelig gerne rejse?”

Forstanderinden klappede Adam på håret, og uden at sige noget 

forsvandt hun ned ad trapperne igen.


