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Kan man dø af sorg?
Kapitel 1 

Vild kanin. Vild kanin. Vild kanin. Ja,
han er en vild kanin. Det er bare ikk e
så nemt, når der sidder en stor ana-

konda og klemmer om hans brystkasse.
Det er sommer og lørda g. Inde fra stue n

kan Daniel høre radioen spille den gamle sang
om De vilde kaniner med de meget lange ører.
Alt er, som det plejer at være. Bortset fra at det
var sådan en morgen, at hans far tog sin sove-
pose og bore ma s kine under armen og kørte
hen til en anden kvinde. Han gik bare lige hen
til én på fireogtyve.

- Ja, så havde det været bedre, hvis han var
død i en tra fi k u l y kke, hvisker Den sto re Ana -



8

konda. Det er den slange, der har boet i Daniel, lige siden
hans far forlod dem. Man kan godt nok ikke se den, og det
er kun Daniel, der ved, at den er blå.

En anakonda kan blive op til femten meter lang. Den
lever i floder og på steder, hvor der er fugtigt, og hvor den
kan gemme sig. Den sniger sig ind på sit bytte, og haps, ta-
ger den en tapir, en krokodille eller et jordsvin. Dyret har
i kke en chance, når det langsomt bl i ver kvalt i sla n ge n s
greb. 

Daniel træ kker dynen op over hovedet og kra m m e r
den. Hvo rfor kommer hans far ikke ti l b a ge? Hvad lave r
han? Måske er han flyttet til København? Han kunne jo
bare have sagt, hvis der var noget, han var utilfreds med. 

- Din far talte altid om, at I skulle ud at rejse, hvi s l e r
s la n gen. - Til Indien. I kunne have haft en alle ti d e rs tur.
Ham og dig. 

Daniel rejser sig og går ud i køkkenet for at spise mor-
ge n mad. På væggen hænger fa rm o rs lille træ h j e rte, hvo r
der står:

”Er der røg i køkkenet, og stemningen sløret,
tag konen om livet, så stiger humøret.”

Det er et fint vers, men nu kan det ikke bruges mere. Det
giver jo slet ingen mening. Daniel tager det lille hjerte ned
fra sømmet og smider det i skraldespanden, så hans mor



9

ikke skal blive ked af det, hvis hun får øje på det. 
F ra vi n d uet kan han se en mand komme træ kk e n d e

med sin gule cykel. Det er hvidløgsposten, der er rejst helt
h e rop nede fra Tyr kiet … bare for at putte bre ve i andre
fol ks postka s s e r. Er han slet ikke klar ove r, hvor mege t
han lugter af hvidløg?

Daniel gider ikke gå ned for at se, om der er post, for
hans far har ikke skre ve t, siden han fl yt tede, så hvo rfo r
skulle han gøre det i dag? Det gør så ondt at tænke på, og
samtidig er Den store Anakonda ved at klemme livet ud af
ham, så han har svært ved at trække vejret. Hvis den ikke
snart forsvinder, så ved han ikke, hvad han gør.

- Kan du huske, da han lærte dig at fiske fra isen? hvi-
sker slangen. 

Hvorfor kan det væmmelige uhyre ikke lade ham være
i fred? Daniel er lige ved at græde, men han kan ikke. Grå-
den har lige som sat sig fast … Hvorfor ringer han ikke, el-
ler skriver et brev? Eller bare en lille mail. Der behøvede jo
ikke at stå så meget.

- Fordi din far er en skiderik, hvisker Anakondaen. - En
liderlig horebuk, der kun har damer i hovedet. Kan du el-
lers forklare mig, hvorfor han ikke ringer?

- Ti stille, siger Daniel, - jeg vil ikke høre på det.
- Og du skal i hvert fald ikke ringe til ham, hvisler den

store slange. - Han skal komme til dig.
- Ja, ja, svarer Daniel og tænker på det telefonnummer,



10

som ligger nederst i hans skrivebordsskuffe. Helt dernede,
hvor ingen finder på at lede.

Det er ikke til at leve sådan her. Nu glider Anakondaen
op omkring hans strube og strammer til. Daniel træ kk e r
sort mudder ind i stedet for luft. For hver dag der går, får
den mere og mere has på ham. 

- Tæ n k, at ødelægge en hel familie, hvisler den, mens
den bøl ger frem og ti l b a ge. Daniel kan lige f rem mæ r k e ,
hvordan de store skæl skraber mod hans mave. Den er ef-
terhånden så øm, at han har svært ved at gøre helt almin-
delige ting som for eksempel at åbne køleskabet.

Kan man dø af sorg? Ja, det kan man selvfølgelig godt,
og hans mor er ligeglad. Hvo rdan kan hun væ re det?
Hvorfor gør hun ikke noget?

- Fordi hun er en stor, fed flodhest, hvisker Den store
Anakonda. 

Så slipper den endelig sit tag, og Daniel rejser sig. Der
er noget, han må have ordnet. Hvis han skal af med slan-
gen, er han nødt til at rejse til et varmt land, hvor den kan
lide at væ re. Her er alt for kol dt. Og Jo natan skal med.
Han har allerede sagt ja. Han plejer ellers at være en rigtig
bangebuks, der gør alt, hvad hans far og mor siger, men ef-
ter den sidste opringning fra skolen står sagerne anderle-
des.

Daniel tager ugeavisen op fra køkkengulvet og læser si-
derne med annoncer. I tivoli søger de folk til noget under-
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h ol d n i n g. Det skulle væ re nemt nok, og så er pro bl e m e t
med pengene ude af verden.

Han vil ringe med det samme, og Jonatan er nødt til at
være med. Med sine lange fingre stryger Daniel ned over
sine cowb oy b u ks e lå r. Det hele skal nok gå. Han skal i
hvert fald ikke blive i det her hul længere end højest nød-
vendigt. 

På vej hen til sin bedste ven møder han Nina fra klassen.
Daniel er sikker på, at hun har set ham, men hun hilser ik-
ke. Det er kun de smarte drenge, Nina gider hilse på. 

Daniel kan mærke, hvordan Anakondaen rører på sig,
men den falder hurtigt til ro igen. Den kan ellers godt fin-
de på at stikke sin kløvede tunge ud gennem hans mund
og sige en masse onde ting lige i hovedet på folk. Hans kæ-
b e m us kler er efterhånden hårde som pansret stål, fo rd i
han er bange for, hvad den kan finde på at sige. 

Det er godt, at han snart er væk fra byen og alle dem,
der ikke forstår ham, men det allerbedste er, at han slipper
for Den store Anakonda. Det ondskabsfulde dyr. Det var
også den, der fik ham til at drikke stearin til sidste klasse-
fest for at imponere pige rne, men Nina ve n dte bare ryg-
gen til. 

Hold kæ f t, hvor gj o rde det ondt. Han havde væ re t
nødt til at skubbe al det flydende stearin op i ganen for ik-



12

ke at komme til at sluge det.

Inde i stuen ligger Jonatan i sofaen og ser morgen-tv.
- Vi har fået job i tivoli, siger Daniel og dumper ned i

dén lænestol, som børn absolut ikke må sidde i.
G o dt nok er Jo natans fo ræ l d re rige, men de er ikk e

særlig venlige. Jonatan må aldrig noget, og så har han bå-
de briller og bøjle på tænderne. Stålanden kalder de ham
henne i skolen. Hvo rdan kan hans fo ræ l d re også tro, at
hans ka m m e rater vil behandle ham ord e n tl igt, når hans
briller er så store, at ikke engang en voksen ville være be-
kendt at gå med dem? 

- Jeg ville dø, hvis jeg så ud som ham, tisker den ækle
slange.

- Vi skal være inde i to tøjdyr, siger Daniel.
Jo natan kigger op. - Man kan da ikke væ re inde i et

tøjdyr.
- Sagtens. De er kæmpestore. Det er en kanin og en frø.

Vi skal bare gå rundt og vinke til børnene og give dem et
knus.

- Helle for at være i kaninen, griner Jonatan og retter
på sine store briller. - Hvornår skal vi starte?

- I morgen. Det er alle ugens da ge. Det er hårdt, men
bare rolig, vi har radiokontakt med vagterne hele tiden.

- Er det da farligt?
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- På en måde. Det er nogle af indva n d re r b ø rnene. De
slår, men nu sker det ikke så tit. Personalet har forbedret
sikkerheden. Vi får walkie-talkie og alt muligt.

Jonatan retter på sine briller. - Er der ikke varmt inde i
sådan et dyr?

- Pivskid. I morgen viser tivoliinspektøren os ruten, vi
skal gå. 

- I har to pauser om dagen, siger den tykke inspektør, da
de står inde i det lille omklæ d n i n g s rum. - Og I kan go dt
belave jer på, at det er barskt. De to sidste børn, der havde
tjansen, var simpelthen ikke hårde nok i filten.

- Skal vi ikke bare opføre os lige som Bamse og Kylling?
Altså dem fra fjernsynet? fedter Jonatan.

Inspektøren kigger på ham og klør sig på næsen. - Jo,
bortset fra at I ikke må sige noget. Så nu håber jeg, I klarer
den, siger han og lægger trø s tende armen om Jo nat a n s
skulder. 

Men det er ingen trøst. Kostumerne er enorme. Jona-
tan kan knap nok nå op i kaninens hoved, og de hvide po-
ter er alt for store til hans fødder.

- Puh, hvor er her va rm t, stønner han og fo rs øger at
kigge ud gennem munden. - Jeg kan slet ikke se noget for
mine lange fortænder.

- Hold mund, siger Daniel, - og skrub ud i haven med
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dig. Men det er slet ikke så nemt, som det er sagt. Daniels
frølår støder hele tiden mod hinanden. 

- Hvorfor tror du ikke, vi må sige noget? hvisker Jona-
tan, mens han forsøger at stampe sin ene pote på plads.

- Fordi dyr ikke kan tale.
- Nå, ja, siger Jonatan, - selvfølgelig. 

Tivoli summer. Forlystelserne skramler, børn hviner, skud
fra bøsser i skydeteltet. Det hele i et stort sammensurium,
men så lyder der en ski n ger pige s temme. - Kanin, se på
mig!

Fo rg æ ves fo rs øger Jo natan at bøje sit sto re hove d ,
uden det falder af.

- Kanin! Se på mig! Du kigger jo slet ikke! råber den lil-
le unge.

- Du kan da godt gøre dig umage, mumler Daniel inde
fra frøen.

- Jeg prøver, men jeg kan ikke se noget.
- Så følg efter mig. Daniel tager fat i Jonatans ene pote,

men så støder de ind i en stang med en lampe oven på.
- Jeg tror, jeg har fået næseblod, hvisker Jonatan.
- Nå, men det har vi ikke tid til at se efter. Du må klare

dig, så godt du kan indtil pausen.

De skal ned til ra d i o b i l e rne og derf ra føl ge en snoet vej
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hen til pariserhjulet bagerst i haven, men der kommer he-
le tiden børn løbende, som vil have et knus.

- Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor vi er så populære? si-
ger Jonatan inde fra kaninen.

Men så kommer et barn styrtende og støder med al
kraft ind i hans mave, så han falder sammen. Kaninkostu-
met ligger som en kæmpe tøjbylt midt på stien.

- Var det en indvandrer? gisper bylten.
- Selvfølgelig var det ikke det. Rejs dig nu op, dit kryb,

kommanderer frøen. - Det her er ikke en søndagsudflugt.
- Jeg kan ikke, siger ka n i n klumpen. - Jeg tro r, jeg har

brækket armen.
- Sludder. Du skal bare tage dig sammen. Vi har pause

om en time, og så skal vi have en tur i rutsjebanen.
E n d e l ig får Jo natan rejst sig op, men hans poter står

ud til hver sin side, og hovedet vender den forkerte vej.
- Drej hovedet, dit fjols. Daniel vinker med sit ene for-

ben til en flok børn, der leger ved et klatrestativ, og straks
farer de hen til tøjdyrene. 

- Skrid ad helvede til, hvæser Den store Anakonda inde
fra frøen, men det bekymrer ikke børnene. I stedet for be-
gynder de at hive i kaninens tottede hale.

- Vi niver dig i halen, vi niver dig i halen, kanin, råber
de. - Vi niver dig i halen.


