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Uddrag af Grænseløs 1:

Birgitte var begyndt at komme ovre på isbaren efter skoletid, hvor vi altid sad og hang en halv times tid. Jeg
sad engang og sugede orangeade op af glasset med sugerør, mens jeg så på hende, og da hun vendte sig halvt
om for at tale med Leif, strøg hendes hår let hen over min kind. Det brændte, i lang tid sad jeg med næsen
ned i glasset og mærkede, hvor det sved i kinden af hendes hår. Nældestriber, sådan føltes det. Da hun var

gået, sagde Leif:
- Hver gang, jeg ser den pragtfulde røv, bliver jeg liderlig.

- Åh, mind mig ikke om den, sagde Jørgen.
Jeg sagde ikke noget. Hvem taler I om? Birgitte? Hvad for en Birgitte? Nåh hende, har hun en røv?

Det havde hun formodentlig, men jeg havde ikke lagt mærke til den. Jeg var ikke kommet længere end til
håret, læberne og øjnene. Disse blå øjne. Var de violblå, himmelblå, havblå, dueblå, hyacintblå? Eller skulle
jeg bare følge mine nye principper og fastslå: Hun har blå øjne, der er blå. Blå. Så blå, at intet er blåttere,

blåttere end blåt, blot blå.
Jeg havde været oppe i et digt af Pierre de Ronsard i fransktimen i dag "Mignonne, allons voir si la rose..."
Det var hundesvært, men netop derfor havde jeg brugt lang tid på det derhjemme og redet alle trådene ud, så

jeg klarede det godt nok. Nu sad jeg og tænkte på det. Det handlede om Birgitte:

Tandis que votre âge fleuronne
en sa plus verte nouveauté,

cueillez, cueillez votre jeunesse
comme à cette fleur, la veilesse

fera ternir votre beauté

- Og så er der det ved det, sagde Leif, - at i modsætning til de fleste kønne piger er hun også intelligent. Så
man kan også tale med hende uden at det bliver kedeligt eller irriterende.

Det var rigtigt, man kunne tale med Birgitte. Hun og Leif og jeg kastede os ud i alle de store diskussioner
ovre på isbaren, og når jeg var i gang med det, kunne jeg godt være naturlig over for hende. Jeg håbede bare
på, at hun ikke anede, hvad for nogle følelser, der rumsterede rundt i mig. Men selvfølgelig vidste hun det.

Det ved de altid, tit før vi selv ved det.
Så vidt, så godt, men det var ikke til at komme længere. Strategi kendte jeg ikke noget til. Enten busede jeg
alt for hårdt og voldsomt på eller også var jeg stum. Jeg havde ikke lært at spille en lille smule ligeglad for at

lokke hende frem.
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Birgitte var begyndt at komme ovre på isbaren efter skoletid, hvor vi
altid sad og hang en halv times tid. Jeg sad engang og sugede

orangeade op af glasset med sugerør, mens jeg så på hende, og da
hun vendte sig halvt om for at tale med Leif, strøg hendes hår let hen

over min kind. Det brændte, i lang tid sad jeg med næsen ned i
glasset og mærkede, hvor det sved i kinden af hendes hår.
Nældestriber, sådan føltes det. Da hun var gået, sagde Leif:
- Hver gang, jeg ser den pragtfulde røv, bliver jeg liderlig.

- Åh, mind mig ikke om den, sagde Jørgen.



Jeg sagde ikke noget. Hvem taler I om? Birgitte? Hvad for en
Birgitte? Nåh hende, har hun en røv?

Det havde hun formodentlig, men jeg havde ikke lagt mærke til den.
Jeg var ikke kommet længere end til håret, læberne og øjnene. Disse
blå øjne. Var de violblå, himmelblå, havblå, dueblå, hyacintblå? Eller
skulle jeg bare følge mine nye principper og fastslå: Hun har blå

øjne, der er blå. Blå. Så blå, at intet er blåttere, blåttere end blåt, blot
blå.

Jeg havde været oppe i et digt af Pierre de Ronsard i fransktimen i
dag "Mignonne, allons voir si la rose..." Det var hundesvært, men
netop derfor havde jeg brugt lang tid på det derhjemme og redet alle
trådene ud, så jeg klarede det godt nok. Nu sad jeg og tænkte på det.

Det handlede om Birgitte:

Tandis que votre âge fleuronne
en sa plus verte nouveauté,

cueillez, cueillez votre jeunesse
comme à cette fleur, la veilesse

fera ternir votre beauté

- Og så er der det ved det, sagde Leif, - at i modsætning til de fleste
kønne piger er hun også intelligent. Så man kan også tale med hende

uden at det bliver kedeligt eller irriterende.

Det var rigtigt, man kunne tale med Birgitte. Hun og Leif og jeg
kastede os ud i alle de store diskussioner ovre på isbaren, og når jeg
var i gang med det, kunne jeg godt være naturlig over for hende. Jeg

håbede bare på, at hun ikke anede, hvad for nogle følelser, der
rumsterede rundt i mig. Men selvfølgelig vidste hun det. Det ved de

altid, tit før vi selv ved det.
Så vidt, så godt, men det var ikke til at komme længere. Strategi

kendte jeg ikke noget til. Enten busede jeg alt for hårdt og voldsomt
på eller også var jeg stum. Jeg havde ikke lært at spille en lille smule

ligeglad for at lokke hende frem.
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