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Til min Kim.
Må vi krølle for altid.
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Mødet

Første gang jeg mødte Kim, var sidst på efteråret. Jeg var 20 år og
kærester med en anden.
Min kæreste og jeg boede i rækkehus med hvidt stakit. På første
sal var der 2 værelser; et til mor og far og et til børnene. Godt nok
havde vi ikke nogen børn endnu, men vi havde
2 katte, og det var på en måde næsten det
samme.
Det var min veninde der tog Kim med hjem i
det lejede rækkehus. Min veninde var meget
glad for Kim. Hun havde været lidt vild med ham på et tidspunkt,
og selvom det var gået over så hun ham stadig som noget helt
specielt. Det havde hun fortalt. Mange gange.
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Derfor kan I måske forestille jer min overaskelse, da en krøllet fyr i
joggingbuks trådte ind ad min dør.
Kim virkede som en ganske kikset gut, der ikke havde styr på andet
end sit skæve smil.
Fra dette første møde er, hvad jeg husker bedst, at det var sidst på
måneden, og vi ingen penge havde.
Det ville jeg naturligvis ikke lade mig mærke med, og jeg var vel en
ordentlig værtinde. Alligevel ærgrede det mig hvordan jeg spildte den
gode pulverkaffe på sådan en krøllede, og utrolig kaffedrikkende,
mandsling.

Hvorfor havde jeg ikke sat den billige fra Aldi på bordet?
Sådan en type ville helt sikkert ikke kunne kende forskel!
Ligeså ærgrede det mig, at jeg i høflighedens navn var tvunget til at
at invitere Kim til vores kommende fest. Jeg håbede sådan at han
takkede nej.
Men den krøllede fyr takkede selvfølgelig ja.
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Festen

Anden gang jeg mødte Kim var til festen.
Det var en af de fester der ikke er sjove, hvor folk er uoplagte,
kedelige og alkohol tilsyneladende ikke hjælper.
Det var også en temafest. Hvilket jeg naturligvis havde bestemt.
Desværre var jeg den eneste der havde taget ordet ”tema” i temafest
alvorligt.
Én havde taget nogle lidt store øreringe på, men derudover var folks
udklædning lig nul.

Værst var dog Kim.
Han havde ikke engang forsøgt at tage pænt tøj på. Udover hans
hullede joggingbukser var han iført en grim hue, der på ingen måde
hørte hjemme i mit 80’er tema.

5

Beklageligt var også, at min veninde åbenbart heller ville sidde i
et hjørne med Kim og grine af hans telefon, end at danse til Gloria
Gaynor sammen med mig.

Heldigvis tog Kim hjem inden midnat, men der havde han allerede
sørget for, at min gode fest aldrig blev sjov.
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Gymnasiefesten

Egentlig havde jeg glemt alt om den krøllede fyr, da jeg stødte på
ham til en fest på vores gamle gymnasium.
Der gik lidt tid, før jeg så at det var ham, for han dansede med en hel
del tøser – sådan nogle pæne af slagsen. Åbenbart vidste de ikke
hvor kedelig og snusket han var.
...
Men han var jo også iført en knap så krøllet skjorte og de triste
bukser var skiftet ud med nogle særdeles velsiddende af slagsen.

Den krøllede fyr virkede pludselig som om, han ville
passe helt fint ind i mit pæne rækkehus.
Vi mødtes da jeg skulle hjem.
Kim stod udenfor og røg sammen med alle de der pæne tøser.
Han stoppede mig, da jeg gik forbi og spurgte om jeg ikke ville
med dem op i byen.
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Egentlig ville jeg gerne have været med, men klokken var næsten 2
og de der piger var også lidt for pæne, synes jeg.
Det var helt klart bedst at søge hjem mod rækkehuset og min
sovende kæreste.
Så jeg takkede nej og var ved at gå – men så var det jeg tænkte;
ham Kim kunne da blive en fantastisk god fælles ven for mig og min
kæreste.
- Ja, han var jo allerede venner med min gode veninde.
Så jeg gav ham min kærestes nummer, selv havde jeg ingen
mobiltelefon, imens jeg tænkte over de hyggelige aftener med
brætspil vi skulle have sammen alle 4.

Kim så godt nok lidt mærkelig ud da jeg gav ham nummeret på min
kæreste, men så smilede han sit skæve smil og stoppede sedlen i
de velsiddende bukser, slog armen om en af tøserne og gik.
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Forberedelsen

Efter at Kim havde fået min kærestes telefonnummer, skrev vi lidt
sammen - sådan rent venskabeligt naturligvis.
Jeg havde også fortalt min kæreste om ham, og han var glad for at
vores nye fælles ven var sådan en krøllet og uattraktiv en af slagsen.
Helt ærligt, så havde jeg på det tidspunkt kun tænkt på Kim som
netop en fælles ven.
Derfor kan jeg heller ikke helt forklare hvorfor jeg valgte, at stoppe
en seddel med Kims telefonnummer i min taske, inden en bytur
uden min kæreste.

Jeg har aldrig været god til det impulsive; men heldigvis kan man jo
planlægge en hel del spontanitet.
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Byturen

Byturen var en af de gode. En af dem med dans, grin og udpræget
lækkerhedsfølelse. En af dem hvor alkohol tilsyneladende kun gør
alting bedre.
På et tidspunkt fandt jeg, helt spontant, Kims telefonnummer i min
taske. Jeg lånte min venindes telefon og ringede til ham.
Kim var jo vores nye bedste ven, så naturligvis skulle han være en
del af dette. Det også selvom min kæreste ikke var til stede lige
netop på dét tidspunkt.
- Om han ville have en øl? - Jo bestemt.

Den krøllede fyr dukkede op.
- Om end han slet ikke virkede så krøllet mere.
Det var mest hans hår der krøllede, sådan helt pænt.
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Øllen blev til flere - blev til mange.
Cigaretterne ligeså.
Jeg husker det som en fantastisk bytur, hvor jeg lærte at Kim var
meget mere inkarneret kaffedrikker end først antaget.

Klokken blev 5 og baren lukkede, mine venner var taget hjem og
Kim og jeg skulle samme vej.
Jamen vi kunne jo lige så godt følges...
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Kaffen

Sammen sejlede vi hjemad. Jeg kan huske, at jeg forsøgte at
imponere Kim ved at gå baglæns og snakke om sære ting. Jeg kan
også huske at Kim ikke var imponeret. Dette tog jeg naturligvis som
en opfordring til at skrue op for særheden; Jeg var jo mystisk og
speciel.
Turen endte foran Kims dør.
Jeg er klar over, at det muligvis ikke var min heldigste replik. Men I
må huske på, at Kim havde vist sig at være overordentlig kaffeglad.
Så han sagde selvfølgelig ja, da jeg spurgte om han gav en kop
kaffe.
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Når man har sagt A, må man også sige B; så vi drak kaffe.
Vi sad der på Kims seng/sofa/madres på gulvet og var meget alene.
Kim havde sådan nogle pæne øjne...
Pludselig holdt vi i hånden.

Tiden stod stille et kort øjeblik, inden kaffen gjorde mig klar i hovedet.
Jeg havde jo en kæreste. Jeg boede også i rækkehus. Hvad fanden
havde jeg gang i?
Så jeg lod kaffe være kaffe, Kim være Kim og stak af.
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Samvittigheden

Jeg husker ikke hvordan jeg kom hjem. Jeg husker at jeg for vild og
tissede i en busk, men hvordan jeg endte i min seng er uklart.
Til gengæld husker jeg, at blive vækket ulideligt tidligt at en pirrelig
kæreste der huskede mig på, at vi skulle til min mors fødselsdag.
Og så husker jeg kvalmen og den sorte samvittighed der voksede
dagen igennem.
Hvad havde jeg tænkt på?

... Og så de der øjne...
Nej men det gik jo slet, slet ikke. Jeg var nødt til at holde op med at
tænke på ham! Jeg måtte for alt i verden ikke komme i den situation
igen. Så kunne alt jo ske. Jeg måtte holde mig væk.
Men først var jeg naturligvis nødt til at tage ud til Kim, og forklare ham
situationens alvor - det er klart.
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Samtalen

Dagen efter tog jeg ud til Kim.
Min plan var at forklare ham, så blidt som muligt, at det desværre
ikke kunne udvikle sig. Jeg ville forklare ham, at han var nødt til at
holde op med at tænke på mig på dén måde.
Selvom jeg tvivlede, så håbede jeg inderligt at Kim ville tage det
pænt. At han ikke blev meget ked af det.
... Og at han ikke kiggede alt for meget på mig med de der øjne.
Til min store skuffelse viste det sig, at Kim var overordentlig
velopdragen.

Det var da helt fint med ham, om vi kun var venner. Han havde jo i
grunden også syntes så godt om min kæreste.
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Venskab

Så var vi venner.
Det gik egentlig meget godt, også selvom min kæreste aldrig kom så
meget i kontakt med vores fælles ven.
Det var mest bare mig og Kim.
Vi sad der på Kims madras drak kaffe og røg smøger imens vi
snakkede om vores liv.
Det kunne godt være at Kim ikke havde styr på meget, men
indimellem følte jeg alligevel, at han på en måde havde mere styr på
sine prioriteter end jeg.

Selv om jeg var umådelig glad for vores pæne stakit, og de machende
æggebægre jeg endelig havde fået, kunne jeg ikke lade være med
at tænke, om der måske alligevel var mere i livet end designer puder
og sæbebehandlet sofabord uden knaster?
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Nytårsfesten

Vores venskab holdt indtil nytårsaften.
Faktisk var der sket en del i mit liv, siden jeg første gang mødte Kim,
og nytårsfesten var samtidig en afskedsfest til rækkehuset.
Min kæreste og jeg skulle flytte i kollektiv.
Jeg var så glad da Kim og hans venner kom for at fejre det med os.
Han var en god ven. En god fælles ven.
Men så var det champagnen gjorde sin virkning og lynet slog ned et
sted mellem Kims øjne.

Bag os fortsatte festen, men tiden stod stille og jeg husker kun hans
øjne.
Jeg var nødt til at tage en beslutning.

17

18

Beslutningen

Man kunne forestille sig, at nu hvor rækkehuset allerede var sagt
op og flyttekasserne pakket, at det havde været ret let at udskifte
kæresten.
Man ville måske også mene, at det lige dér havde været et ganske
godt tidspunkt virkelig at lytte til sig selv og tænke efter.
Det kunne man nemt forestille sig.
Alligevel bildte jeg mig selv ind, at jeg var ganske lykkelig med min
kæreste. Jeg bildte mig ind at når bare vi kom væk fra rækkehuset
-og Kim, så ville vores kærlighed blomstre på ny.

Så mens jeg læssede flyttekasserne op på traileren
skrev jeg til Kim, at jeg ikke kunne se ham mere.
Jeg smed hans telefon nummer ud, og slettede hans øjne fra mine
tanker.
Jeg skulle flytte i kollektiv med min kæreste.
Det hele skulle nok gå.
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Angsten

Det gik også. Nogenlunde.
Godt nok gjorde det, at flytte i kollektiv og dele et lille værelse, mig
ikke nyforelsket i min kæreste som jeg havde regnet med.
Godt nok havde jeg det ind i mellem som om, jeg var puttet ned i en
alt for lille kasse, hvor jeg knapt kunne ånde...
- Men sådan kan ethvert forhold sikkert føles ind i mellem.
Heldigvis opholdt min kæreste sig mest på vores værelse, og så
kunne jeg jo sidde i stuen.
Vores kærlighed var sikkert bare sådan en, der var der mest når vi
ikke var sammen.
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For det var jo os to! Vi skulle jo være sammen altid, giftes … have
flere katte -og børn... sammen altid...

Pludselig kunne jeg ikke trække vejret. Koldsveden piblede frem på
min pande, mit hjerte hamrede, min krop rystede.
Et er parforholdskriser. Noget andet er angstanfald.
Dem bør man helst ikke få. Især ikke, når det er tanken om at være
samme med ens kæreste, der udløser dem.
Dagen efter slog jeg op med min kæreste.
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Kammeret

Tiden efter brudet var hård.
En ting var at min ekskæreste var rimelig bitter, over at være blevet
slæbt med i kollektiv for så at blive dumpet.
En anden, var at han og jeg stadig boede på et lille værelse og der
ikke var flere istandsatte rum i huset.
Dog var der et lille uisoleret kammer.
Det var der hvor kattene gik hen for at skide. Der var skår i vinduet
og sne udenfor. Men der var en seng, så jeg flyttede ind.

Jeg prøvede virkelig at gøre det hyggeligt, mit lille kammer.
Jeg skrabede kattelorten af gulvtæppet og satte
duftlys i de mølædte vindueskarme.
Hyggeligt blev der ikke, men det værste var kulden! Selv om jeg
pakkede mig i sovepose, dyner og tæpper, frøs jeg.
Alligevel var jeg glad for mit kammer. For jeg var fri.
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Daten

Jeg købte en mobiltelefon. Kims nummer var ikke svært at finde.
Egentlig skrev jeg mest til ham for at få tankerne væk fra, hvor hårdt
det var pludselig at være alene, at fryse sig i søvn hver nat og at bo
i samme hus som sin ekskæreste - der tilsyneladende ikke havde
travlt med at flytte.
Da Kim inviterede på middag sagde jeg ja. Han kunne sikkert danne
en blød overgang fra fast forhold, til singlelivet.
Jeg havde jeg spist hjemmefra. Naturligvis. Nervøsitet, spisning og
første date harmonerer ikke.
Ekstra glad for min beslutning, blev jeg da jeg så at Kims variation af
ristaffel var pose-ris, pulversovs og agurk.

23

Kim kunne muligvis ikke lave mad, men han havde da heldigvis købt
vin.
Så aftenen udviklede sig som den slags ofte gør.
Jeg må indrømme at jeg syntes Kim var ganske forfærdelig sød.
Det at han hørte TV2 og nørdede med computer, gjorde ham bare
endnu sødere. Jeg husker ikke vores første kys - men jeg husker
den akavede stemning efter, hvad der kunne have været vores
første kys, men ikke var det.
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Kærester

Vi var ret meget sammen den næste tid. Stadig ikke som kærester.
Naturligvis ikke.
Efter min ekskæreste flyttede ud, fortsatte vi med at ikke være
kærester i lang tid. Det til trods for at vi brugte al vores tid sammen, alle
vores tanker på hinanden og i øvrigt begge to var smaskforelskede.
Alt sammen mindre detaljer, vi måtte leve med i, frihedens navn.

Egentlig begyndte det med ikke at være kærester, at være frygtelig
kompliceret for os.
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Hele tiden skulle vi finde på og forklare den anden, hvorfor vi havde
brug for vores frihed. Hele tiden skulle vi bekymre os om, hvorfor
den anden i grunden ikke ville være kærester.
Jeg husker ikke hvordan det lykkedes os at bryde spiralen, men det
gjorde det.
- Og endelig. Endelig! Havde Kim fået sin Sidsel, og Sidsel fået sin
Kim.

- Og de levede lykkeligt til deres dages ende...
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