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Senthil Vasuthevan   

                  

          

03:44 

i begyndelsen af juni, kort efter at jeg var kommet 

tilbage fra new york, var jeg en uge i istanbul 

sammen med min lillebror. jeg tog med ham til en 

konference, hvor han skulle præsentere et kapitel 

fra sin ph.d.-afhandling om folkemordet på 

tamilerne. vores hostel lå i beyoglu, på byens 

europæiske side, i galatatårnets skygge. istanbul 

havde, i det mindste i de områder, hvor vi opholdt 

os, knap nok forandret sig siden mit sidste besøg 

for to år siden, men det var alligevel et andet sted, 

vi så: man fornemmede en ny form for fravær i 

stemmerne hos de børn, der solgte lommetørklæder 

på taksim-pladsen, man fornemmede en anden 

form for udmattelse i ansigterne på de mennesker, 

der denne nat ventede på istiklal caddesis 

brolægning foran den svenske ambassades lukkede 

port. en familie, det kunne være en familie, sad op 

ad den hvide mur, forældrene lænede ryggen op ad 

muren, og de to sovende børn lå med hovedet i 

skødet på kvinden, der kunne være moderen. ved 

siden af manden, til venstre for hans knæ, han sad i 

skrædderstilling, lå det syriske pas, der var åbent 

som et åbent øje; solen havde bleget pasfotografiet. 

han lagde sin pegefinger på passet, som var bundet 
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ind i folie, for at det ikke skulle falde fra hinanden. i 

begyndelsen af sit studium havde min bror taget et 

kursus i arabisk. da vi stod foran denne familie, 

kunne han ikke sige et eneste ord. der var kun 

stilheden, som vores tavshed forsvandt ind i. vi gav 

dem de vandflasker og simits, vi lige havde købt af 

en gadehandler, og alle de lira, vi havde. 

 

Senthil Vasuthevan       

                                                     

03:58 

på promenaden, der afgrænser en del af kadiköy, og 

som er afskærmet af stenblokke, fortalte han i 

forbifarten, som om han blot ville minde mig om 

noget, jeg allerede vidste, at vores tante, min mors 

storesøster, under deres flugt havde siddet fast i 

istanbul i flere måneder uden papirer. på det 

fotografi, jeg viste dig for to dage siden, er hun 

pigen til venstre ved siden af barnet, der støtter sin 

højre arm på bordet. hun har boet i tyskland i 

næsten tyve år, toogfyrre kilometer fra vores 

forældre; hun har i mellemtiden fået permanent 

opholdstilladelse. hun har et rejsedokument for 

statsløse, en slags erstatningspas; dokumentets blå 

farve og den røde farve på vores pas adskiller os. 

eminönu ̈ og beyoglu lå bredt ud foran os, adskilt af 

bosporus og forbundet af galatabroen. da vi sejlede 

over til den asiatiske bred for nogle timer siden, så 
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vi langt borte fra minareten på hagia sophia, den 

blå moske på fatihbakken og også nogle fiskerbåde, 

og på det sorte hav var der containerskibe, efter alt 

at dømme små og ubevægelige, som figurer i et 

brætspil; deres stål blændede ikke. min bror klatrede 

op på en klippesten, op til det sted, hvor klippen 

revnede, og fotograferede sceneriet med sin iphone. 

han holdt displayet op foran mine øjne, og på det 

kunne jeg se mit ansigt spejle sig, næsten sort af 

solens modlys. på bænken bag bølgebryderne sad 

en ældre mand, der solgte balloner fra en bod, de 

pastelfarvede balloner hang i snore, der var bundet 

til to træstave, som var sat fast i revnerne mellem 

stenene. jeg vidste intet om denne forbindelse. jeg 

anede ikke, at noget, at nogen forbandt mig med 

denne by, endnu inden jeg overhovedet havde set 

den. der findes tilsyneladende steder, der ikke 

forsvinder – selv ikke, når de bliver forladt, uden at 

man overhovedet har betrådt dem. 

 

Valmira Surroi   

                   

04:12 

Om morgenen efter vores ankomst vækkede min 

far mig. Vi tog en bus, og mens vi kørte, så han ud 

ad vinduet, og han sagde ikke et ord. Jeg vidste 

ikke, hvor vi kørte hen. Axha Granit og min far 

havde kendt hinanden siden første semester. Han 
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blev senere forlovet med min tante, min mors 

storesøster, der havde haft en blå kjole med hvide 

prikker på, sidste gang vi var på markedet, her, i 

Pristina. Hun hed Jehona, og første gang du skrev 

Jehova, så jeg hendes navn for mig, kun ét bogstav 

skiller dem, du ved det, du ved hvilket. Jeg stod ved 

siden af hende, mens vi så, hvordan fiskehandleren 

slog fiskene i hovedet, skar maven op på dem med 

en håndbevægelse og tog deres hvidlige tarme ud, 

som de andre fisk spiste. 

 

Valmira Surroi       

                   

04:22 

På hegnet, ved siden af efterlysningerne, hang der 

plastikroser, som var fæstnet med små stykker 

ståltråd, og der var også tørre roser. Min far trådte 

hen til hvert eneste billede, han stod foran hvert 

eneste ansigt, og jeg stod bag ham. Jeg kan knap 

nok huske tiden inden vores flugt. Der er kun 

brudstykker tilbage. Jeg kan huske de sorte pupiller, 

der var rettet mod mig, og at jeg greb ud efter min 

tantes hånd, der var varm. Da jeg fik en 

fastsiddende tandbøjle, kunne jeg ikke bevæge 

munden i to dage, og da bøjletandlægen havde 

spurgt, hvilken farve bøjlen skulle have, før den 

blev sat på, havde jeg svaret, at den skulle være rød. 

Det varede længe, før jeg talte med mine forældre 
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om det. De talte aldrig, når min søster eller jeg var i 

nærheden, og når vi trådte ind i et rum, tav de eller 

begyndte at tale om skolen. Først efter lang tid 

begyndte de at fortælle om det. De fortalte, 

hvordan der blev sat skillevægge op i 

klasseværelserne, og hvordan der blev indført 

formiddags- og eftermiddagsundervisning for at 

adskille de serbiske elever fra de albanske, de 

fortalte, hvordan der kun måtte tales og undervises 

på serbisk på skolerne og universiteterne, og 

hvordan der kom politimænd ind på 

kunstfakultetets lokaler, hvor de uden videre 

begyndte at skære i billederne, de kom uden varsel. 

Keshtu filloi, sådan begyndte det, siger de. Da de 

albanske studerende og undervisere ikke længere 

måtte vise sig på universitetet, begyndte de lidt efter 

lidt at arrangere undervisning i private hjem. Axha 

Granit og min far underviste i deres assistents 

hjem. De talte albansk, og de havde stadigt færre 

studerende. 

 

Valmira Surroi   

                   

04:30 

Måske hang en af dem på hegnet eller var sat fast 

med en tegnestift på træet ved siden af, og måske 

genkendte min far ham ikke. Fotografierne og 

computerudskrifterne var viklet ind i gennemsigtig 
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folie, og under dem stod deres navne og 

fødselsdatoer og det sted og den dag, hvor de sidst 

var blevet set, jeg kunne knap nok skelne noget. 

Vejret havde fået papiret til at bølge og tværet 

skriften og ansigterne ud. Farverne løb ud, huden 

var blå og rød og grøn og lilla, så ansigterne knap 

nok kunne genkendes som ansigter. Man kan 

trække en mund på tværs, så det ser ud, som om 

hele hovedet er spaltet, men den ligner stadig en 

mund. 

 

[…] 

 

Valmira Surroi   

                   

05:54 

I fællesrummet stod et gammelt fjernsyn. Da jeg gik 

forbi det, så jeg mine egne og Afrims forældre stå 

foran det, og hans mor holdt hånden op foran 

munden. Det var de første billeder af Pristina, jeg 

havde set siden vores flugt, og alt så anderledes ud, 

end jeg huskede det. Billederne var kornede og 

flimrede, og af og til blev de gennemskåret af hvide 

striber, indtil en eller anden slog på fjernsynet med 

en flad hånd, to eller tre gange. Jeg husker, at jeg 

ikke forstod noget af det, der blev sagt i 

nyhedsindslaget. De talte albansk, og en stemme i 

baggrunden oversatte det, og den lød yngre og 
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højere end den ældre mands stemme, som den talte 

henover med nogle sekunders forsinkelse, indslaget 

varede kun et eller to minutter. De stod i en 

halvkreds, og i deres ansigter så jeg 

fjernsynsskærmens lyseblå flimren. Det var aften. 

Det var aften, og ingen bevægede sig. Kameraet var 

rettet mod hans ansigt, og man kunne se skudhuller 

i muren bag ham, så store og mørke som hans øjne. 

 

Senthil Vasuthevan   

                   

06:04 

det fjerde og sidste asylcenter, vi boede i, lå i 

baghuset bag et tidligere slagteri. en ældre kvinde i 

nabolaget begyndte at besøge os; vores mor kaldte 

hende amma, men vi råbte ikke amamma, når vi 

kaldte på hende; vi råbte oma. når vores forældre 

tog på arbejde, passede hun os. hun bagte ostekage 

med mandariner. hun fugtede sine fingre med en 

smule spyt, når hun bladrede i en bog, og jeg lagde 

også min højre pegefinger på tungespidsen, når jeg 

bladrede, som om jeg allerede kunne læse. vi vidste, 

at hun satte sig i lænestolen med ryggen til døren og 

så fjernsyn, når hun havde lagt os i seng, og dér på 

det mørkegrønne broderede mønster sad hun så og 

ventede, til vores forældre kom hjem. hun læste den 

uendelige historie højt for os. hun læste højt for os 

af den romersk-katolske bibeloversættelse. hun 
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sagde, at her i landet måtte vi kun tale tysk. hun 

sagde, tamil er et abekattesprog. vores mor kaldte 

hende amma, og vi sagde oma til hende. jeg ved 

ikke, hvad hun hed til fornavn. hun gjorde alt for 

os. 

 

Senthil Vasuthevan   

                   

06:10 

i den provinsby i oberfranken, hvor vi voksede op, 

blev der til at begynde med anbragt tre tamilske, to 

iranske og tre kurdiske familier, og hver af dem fik 

anvist en lille lejlighed, alle i det samme hus; vi 

boede på fjerde sal, og de andre boede hver for sig 

nedenunder. oma lod døren stå på klem, så 

fjernsynet ikke vækkede os, men så hun samtidig 

kunne høre, hvis vi vågnede og talte om de 

spiderman- og x-men-tegneserier, vi læste eller 

kiggede i under dynerne med lommelygterne tændt. 

min storebror rejste sig og listede ud i gangen, det 

gjorde han altid, når han ikke kunne falde i søvn, og 

af og til fulgte jeg med ham, på tåspidserne. vi stod 

i dørkarmen og lænede os forover, og vi så ind i 

den fine stribe af flimrende lys, der skinnede 

lyseblåt på vores pupiller og også på omas øjne bag 

brilleglassene, og vi har nok været ved at ødelægge 

øjnene med al den stirren ind i billederne. da hun 

døde, sagde hendes søn til min mor, at hun kunne 
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tage, hvad hun ville i lejligheden, og min mor tog 

hendes briller; nu ligger de på det provisoriske 

husalter, en blød kurvestol, ved siden af billedet af 

hendes egne forældre. 

 

Senthil Vasuthevan   

                  

06:20 

jeg kan huske det. vi vidste præcis, hvornår 

sagsnummer xy kom. udsendelsen var allerede 

begyndt. da vi efter ti-femten minutter hørte 

ordene tamilske flygtninge og sri lanka, skubbede 

min bror mig til side med albuen, men jeg nåede at 

se de opsvulmede kroppe i vandoverfladen, kroppe 

fulde af vand, ganske kort, blot nogle sekunder; de 

var ikke blå, ikke røde, ikke grønne og ikke lilla, de 

var sorte og hvide, forskelsløse, sådan blev de vist, i 

denne situation. jeg kan ikke huske navnet på 

floden, og heller ikke hvilken landsby i nærheden, 

der blev nævnt, ikke med sikkerhed; den har måske, 

formodentlig, ligget i nærheden af den tjekkiske 

grænse, og måske, formodentlig, ligger den der 

stadig, i et område, der knap nok har et navn, og 

hvor ingen husker noget. vand er altings princip, alt 

kommer af vand, og alt vender tilbage til vand, det 

skyller al erindring bort. de havde spist sne. de ville 

gerne til tyskland, hertil, gennem skovene og 

gennem dette sidste lille stykke land, til fods, det 
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kunne jeg høre, gennem sprækken, som oma lod stå 

åben, inden hun vendte ansigtet og så os, bag 

brilleglassene, stivnede, foroverbøjede kroppe, og 

væsken, der løb ned ad min storebrors nattøj, der 

løb ned over hans ben; langsomt. 

 

Valmira Surroi   

                   

06:24 

Og disse skygger ligger ikke bag os. 

 

De er altid forud for os. 

 

Valmira Surroi   

                   

06:32 

Den første udsendelse, jeg så her i Tyskland, var 

Lykkehjulet. Jeg husker, at jeg sad med min tante i 

deres stue, og hun spurgte mig, om jeg ville se 

noget andet, og hun rakte mig fjernbetjeningen. Jeg 

blev ved med at zappe, til jeg fik øje på en væg. Der 

stod en kvinde ved siden af den, og man kunne se 

to store bogstaver på den, de var oplyste, og de 

andre flader var tomme. Onkel Wilhelm åbnede 

verandadøren og satte sig ved siden af mig, og efter 

et par minutter begyndte han at forklare reglerne, 

mens kvinden foran væggen vendte de mørke 

flader med en håndbevægelse, bogstav for bogstav, 
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hver gang en deltager havde nævnt dem. Mellem 

ordene lå en flade, som et udsnit af 

studiedekorationen spejlede sig i, og jeg husker, at 

farverne på hjulet mindede om farverne i cirklen i 

logoet over det. Vi havde allerede været her i nogle 

måneder. Jeg måtte endnu ikke gå i skole, men jeg 

husker en sætning, onkel Wilhelm sagde, og som 

jeg allerede forstod dengang: Hvert bogstav har sin 

pris. 

 

Valmira Surroi   

                   

06:40 

Nogle måneder senere sad vi igen i deres stue, og i 

baggrunden kørte fjernsynet med nyhederne. 

Eliona var stadig lille, og hun lå i mit skød og sov, 

og jeg talte hendes øjenvipper. Jeg så ikke på 

billederne, da en stemme sagde, at de ikke ville få 

nogen papirer, men jeg vidste, at den talte om 

mennesker, der var flygtet. Onkel Wilhelm trådte 

ind i rummet, og han satte sig i lænestolen ved 

siden af mig, og jeg sagde til ham og til min tante 

og til min far, der begge sad ved spisebordet og 

spillede skak, at vi havde nok papirer her i 

Tyskland, det havde jeg selv set, da vi inden min 

første skoledag havde købt hæfter og blyanter, og at 

der fandtes mange slags papir, linjeret, ternet og 

blankt, og med stor, lille og uden margin og 
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i mange forskellige formater, hvis størrelse jeg viste 

dem med hænderne. Jeg kunne give dem mine 

hæfter, og vi kunne tage i Globus igen i morgen 

tidlig, og vi kunne købe nogle blokke, og vi kunne 

betale med lommepengene fra mine forældre, og 

det ville være nok. Jeg vidste ikke, at papir og 

papirer ikke betyder det samme. Jeg vidste ikke, at 

papirer ikke er flertalsformen af papir. Jeg vidste 

ikke, at to små bogstaver kunne ændre meningen 

med et helt ord, jeg vidste det ikke før dette øjeblik, 

men jeg vidste, at jeg ikke havde forstået det, Onkel 

Wilhelm havde sagt til mig for nogle måneder 

siden, og først nu begynder jeg at forstå det. Hvert 

bogstav har sin pris.   


