
Eg sat eigentleg og s,ra på ei bie som «sjangla rundt i 
vindaugskarmen, då den nye guten kom inn i 
klasserommet, s,lte seg opp ved kateteret saman med 
læraren. Det gjekk eit slags sukk gjennom benkeradene.
Eg må=e sjå opp, og nærværet hans fekk klassa ,l å 
vakne frå denne dvalen han går inn i mot slu=en av eit 
skuleår. Når det ikkje er noko meir å hente. For nokon. 
Jentene byrja å kviskre, lappetrafikken vart se= i gang på 
dei bakerste radene, gutane stramma belta, og det ante 
meg at rykta tok ,l å gå før han hadde få= se= seg. 

Han hadde skinnjakke med frynser i varmen, og ,ghte, 
holete jeans. Han var lang og hengslete så hovudet hans 
duppa ned, som om han var redd for å stange i 
lysstoffrøra i taket, og den pistrete luggen vart hengande 
som ei mørk regnboge i auga hans. Så eg kjende han 
først ikkje a=.
— Velkomen i den nye klassa din, sa frøken ,l han. 
— Kanskje du kjenner nokon her?
Den nye guten lyLe haka ein augneblink. Han prøvde å 
sikte blikket langt over hovuda våre, men det var liksom 
noko i auga hans som trekte dei fort og tungt mot 
bakken, før luggen igjen drog over auga hans, og han 
s,ra ,lbake ned i golvet. Den nye guten rista sakte på 
hovudet. 
Han kjende ingen.
— Du får finne deg ein ledig plass, sa læraren før ho small 
det gigan,ske nøkkelknippet si= i kateteret og snudde 
seg mot tavla.

Det var berre éin ledig plass, og det var sjølvsagt den ved 
sida av meg. Den nye guten gjekk sakte ned mellom 
pultane mens alle dei han passerte, snudde seg og krita 
blikka sine nysgjerrig på ryggtavla hans. Han stoppa 
framfor pulten ved sida av meg, tok ned stolen og se=e 
seg. Og først då han la hendene utover pulten sin, sprikte 
med fingrane som for å sjekke at han kunne nå over heile 
overflata, oppdaga eg dei fire bokstavane som var 
tatoverte amatørmessig over knokane hans. Sikkert noko 
han hadde gjort sjølv. På fest ein gong eller noko, og dei 
bokstavane gjorde at eg kjende eit s,kk av a=kjenning. 
Hjartet mi= tok ,l å banke fortare. Eg såg opp, og det var 
han. Men han hadde endra seg sånn. Håret hans hadde 
vakse, blikket hans hadde vorte tungt, som om han 
hadde se= så mykje sidan sist. Og eg s,ra krampak,g på 
den forvirra bia. Livredd for at nokon i klassa skulle sjå 
det på meg, korleis eg prøvde å fryse verda rundt meg, 
sånn at eg kunne snike meg vekk utan at nokon la merke 
,l det. Men det einaste eg fekk ,l, var å kjenne frosten 
langt inni mergen. Eg fekk gåsehud berre ved tanken på 
at han sat på pulten ved sida av meg. Tusen spørsmål 
trekte kølapp i hovudet mi=, men på grunn av kulda 
hadde systemet brote saman. Og kloa som hadde 
stramma seg rundt hjartet mi= i freistnaden på å fryse 
verda, fekk alle varsellampene oppe i hovudet mi= ,l å 
blinke.

…



Eg burde nok berre gå- over i den andre enden av 
skuleplassen, eg burde kanskje berre skulke utan 
forklaring så fort 8men var over. Men eg vart berre 
ståande saman med dei andre i klassa og sjå på han på 
avstand i friminu-et. Som om kroppen ikkje lystra lenger 
og tvinga meg 8l å høyre kva dei sa om han. 

Det var sensasjon i luAa. Skandale. Nokon var sikker på 
at dei hadde se- han før. Var det i byen? Var det på ein 
fest? Eller var det i avisa? Var det ikkje han? Var det ingen 
som kjende han? Nokon dulta meg i sida, men eg beit 
tennene saman og rista på hovudet i takt med dei andre 
mens vi speida i løynd bort på han der han stod åleine 
med ryggen inn8l eit av furutrea og røykte i smug. Let a- 
auga som om han visste kven vi snakka om. Sola vart 
filtra gjennom trekronene over han og laga eit vakkert 
mønster av sol og skugge over andletet hans. Før han såg 
bort på oss. Og eg vart gripen av ein aku- panikk for at 
han hadde ha- meg på kroken ein augneblink. Eg huka 
meg saman og dukka enda djupare ned i fornek8ngas 
sky-argrav, mens blikka og spekulasjonane fauk som 
bomberegn over hovudet mi-.

Og eg var i grunnen på veg ut av skuleplassen, kanskje 
skulke, kanskje berre ein tur ned på bu8kken, kanskje 
berre finne meg ein stubbe langt inni tjukke skogen der 
eg kunne setje meg og la kroppen få skjelve frå seg, 
kanskje berre vekk frå han, då eg høyrde lyden av skri- 
på den barnåldekte vegen mot meg.

— Hei, sa stemma. Ho var hås og varm. S8gande liksom. 
Det var hans. Og eg må-e stoppe opp. Og før eg rakk å 
gå vidare, kjende eg ein finger på hakespissen. Som om
han prøvde å vippe andletet mi- opp. — Er det du? sa 
han.
Eg dy-a arma hans vekk. — Nei, svarte eg håst. — Det er 
ikkje eg. — Hugsar du ikkje meg? sa han håst. Eg kunne 
ane snev av desperasjon i stemma hans.

— Eg anar ikkje kva du snakkar om, sa eg. Og då eg 
sprang vekk frå han, med skri-a syngjande i brystet, og 
kloa av frykt slapp taket, strøymde det ein brå varme ut i 
kroppen min. Eg fekk aku- feber. Eg sprang på glødande 
kol. Knoklane i armane smelta, og blodet prikka i 
fingertuppane. Og svei-en byrja å losne i hårfestet som 
om hovudet mi- bestemte seg for å grine dersom ikkje 
auga mine klarte det. 

Enda så lyst eg hadde 8l å snu meg, sjå om han framleis 
stod der, visste eg at de-e ikkje kom 8l å gå bra, visste eg 
at eg ikkje kunne kome 8lbake. Han hadde mine 
bokstavar på knokane.


