









Solen har lige forladt horisonten. Det er stadig 
ikke mørkt. Jeg stiller bilen på en mindre trafi-
keret vej. Det summer lidt i maven. Tankerne 
flyver af sted. Er der mon nogen i aften. Jeg 
går ind i parken uden at vide, at i aften skal jeg 
få en på opleveren, jeg nok aldrig glemmer. 
Der er stille, men jeg kan godt høre, at der 
bliver puslet rundt omkring. Jeg stiller mig ind 
mellem nogle træer for at kikke lidt. 
Der kommer en bil kørende inde ved skovstyk-
ket. Den standser op, og der står to ud, der går 
ind mellem buskene. Bilen fortsætter ind på 
parkeringspladsen og parkerer. Der står to 
fyre og en pige ud af bilen. De står lidt og 
snakker. Der stadig helt rolig i parken; der er 
en god stemning, der ligesom dirrede i luften. 
En fyr kommer gående ned ad stien hen mod 
toiletterne. Han ved ikke, at han om lidt skal 
have bank af fire fyre og en pige. Han når 
næsten derhen, da de to fyre og pigen sætter i 
løb over mod ham. Han opdager det for sent, 
for han når ikke at løbe ret langt. Han løber 
lige ind i de to første fyre. 
Jeg står helt lamslået, ryster lidt ved synet af, 
at fire fyre og en pige står og banker løs på 
fyren. Jeg ringer til politiet. De havde ikke tid. 
Han sagde i telefonen, at de ikke har tid. Jeg 
står lidt og tænker, hvad jeg skal gøre. Jeg 
samler en sten op og kaster den over på deres 
bil. Det havde effekt. For de stopper med at slå 
løs på fyren. Jeg kaster en til. Så fik de travlt 
med at komme væk, de havde nok ikke regnet 
med, at det skulle ramme dem selv. 
Da de var kørt, løb jeg hen til fyren. Han var 
godt gennembanket, men kunne godt rejse sig 
op. Jeg ville ringe efter en ambulance. Fyren 
stoppede mig. Hvad skal jeg sige til min kone, 
hvis hun opdager, at jeg er her? Fyren humper 
hen til bilen og kører væk. 
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