
Den som danser alene 

Dimitri Shostakovichs stykke Jazz Suite No.2 VI. Waltz No. 2 ble skrudd opp på høyeste 

volum. Raske klikk hørtes så vindt under den mektige musikken, som nå fylte hele det store, 

tomme huset. Ingen av de kjente ansiktene til familien Smith var hjemme, alle var dratt på 

søndagstur. Alle unntatt den syke, for den som har vondt i magen bør holde sengen.  

 

Glassdørene inn til morens rom åpnet seg langsomt. Klikkene ble høyere, det var som om 

synet av seg selv i morens vakre speil ga en styrke, han visste hva han skulle. Han beveget seg 

rolig og fattet, slik de skulle bevege seg. Glassdørene lot han stå åpne. Med elegante skritt 

gikk han bort til skapet, han fokuserte på pusten, hjerteslagene som økte, han var tilstede i alt. 

Munnvikene løftet seg i et fredfullt smil i det han åpnet skapdørene. Fargene som hjemsøkte 

hans drømmer var nå samlet i ett, han kunne strekke ut de tynne armene og beføle det. Så 

mykt, så glatt. Det kilte på fingertuppene hans, armhårene reiste seg. Det var ikke lenge han 

klarte å dy seg, forsiktig tok han ut den lyserøde, den i silke fra Kina. Den luktet som sjasmin 

te og regnvær. Han kledde seg naken. Den slanke, muskuløse kroppen glimtet i speilet, han 

grøsset, det stakk i magen. I raske bevegelser dro han stoffet over den bleke huden, for så å 

snu seg med hevet hake mot speilet. Det var ikke lenger en fiende, speilet godtok denne 

skikkelsen, speilet slukte han gjerne.  

Den unge mannen ga seg over til musikken. Han danset bort til kommoden med sminke. 

Leppene ble malt røde, diamanter fra Afrika ble hengt rundt den myke halsen. I takt med 

musikken klikket han med de høye hælene han selv diskre hadde kjøpt. Over rommet fløt han, 

han sanset alt. Lykke følelsen spredte seg til hver celle i kroppen, han var hel.  

Smerten i magen var borte, ute fra hans verden. I dette øyeblikk var alt som det skulle, kun 

han eksisterte. Speilet lokket han til seg. Imens han betraktet seg selv, kjærtegnet han stoffet 

som lå over hans kropp. Solskinnet fra vinduet ble reflektert i speilet og strålte over han. Lik 

en solgud som taler til sin undersåtter løftet han armene over hodet og ristet på håret alle 

mente var blitt for langt.  

 

Musikken stoppet brått. Stillheten var voldsom. Mannen som så ut som en kvinne frøs fast, 

han stirret inn i seg selv. Raskt bykset han mot skapet, og rev ut en hvit bluse. Han gnidde 

hardt. Hvitt ble rødt, rødt og vått, tårene var som alltid ustoppelige. Lyden av en dør som ble 

hardt slengt opp, lagde ekko i det store huset. Blikkene møtte hverandre. ”Av med den”, 



stemmen var uten følelse, han stirret inn i de mørke øynene. ”Av!”, brølte stemmen. Igjen sto 

han naken. Tunge skritt nærmet seg den nakne. Knyttneven, inn i den tynne, hvite magen. 

Han brakk seg.  

Igjen, igjen, igjen.  

Han datt sammen i fosterstilling på gulvet i moren sitt rom. Smykket rundt halsen løsnet, 

diamantene spredte seg over det solfylte rommet. Han følte ikke sparkene.  

”Dette er siste gangen jeg ser deg her, ditt misfoster”, peste stemmen inn i øret hans.  

Morens skikkelse sto i døråpningen, ”han har fortsatt vondt i magen”, hørte han stemmen si. 

Moren snudde seg og forsvant, slik hun alltid gjorde.   

De maskuline armene løftet den forslåtte, slappe kroppen. Opp trappene, i det innerste 

rommet, ble han lagt i sengen. Døren ble lukket. Han var alene, ønsket om å bli sett gråtende 

var større enn noensinne. Han ville vise dem alle at han led, for kanskje var det én i mengden 

som ville trøste og forstå. Utgangsdørene i nedre etasje smalt igjen.  

I gaten utenfor familien Smiths hus hørtes smerte klynk, og alle de forbispaserende visste at 

den unge mannen igjen hadde vondt i magen.  

 

   

	

	

	

	


