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LUFTBOBLER  

Plutselig gikk lyset. Noen grep meg hardt i skulderen. Jeg kjente pusten av en fremmed i 

nakken, og alle hårene på kroppen reiste seg. De kraftige armene og det faste grepet, fikk 

meg til å konkludere at dette var en mann. Han stanket alkohol. Kroppen stivnet, og tankene 

begynte brått å spinne. «Hva skjer nå? Hva vil han meg? Vil han meg vondt?», tenker jeg.  

Jeg hørte lyden av min egen hjertebank gjennom støyet i lokalet, og den stadig stigende 

pulsen gjorde huden min klam. Det faste grepet om skulderen min ble avlastet med et hardt 

grep rundt livet på meg. Jeg følte meg kvalt. Lyden av saksen som skar over håret mitt fikk 

magen til å knyte seg. Frykt og sinne fylte kroppen min. Lyset ble skrudd på igjen, og jeg så 

håret mitt ligge foldet på bakken. Deretter ble alt mørkt igjen. Den skjærende lyden av saksen 

fortalte meg at nå forsvant også de resterende lokkene. De la seg på bakken sammen med de 

andre lyse lokkene, som skulle bli selve symbolet på skammen jeg var i ferd med å oppleve. 

Hvorfor skulle jeg bli straffet for å ha elsket? 

Helt innerst i kafeen, like ved det sjøvendte vinduet satt han. Han var den kjekkeste mannen 

som noen gang hadde satt sin fot på Åkra. Det var jeg helt sikker på. De intense grønne 

øynene hans lyste opp i rommet, da han kom inn i kafeen for første gang. Blikket hans var 

alltid festet mot havet, og man kunne nesten se lengselen hans etter å seile igjen. Sebastian 

lengtet stadig etter å kunne fortsette å arbeide som matros, og så frem til dagen der han ikke 

lenger måtte være en soldat. De tyske soldatene kom ofte innom kafeen vår med påfyll av 

kjøtt, øl og brus og de var alltid hyggelige mot oss. Jeg serverte Sebastian en kopp svart kaffe 

og et stykke wienerbrød, da han høflig spurte om jeg ikke kunne slå meg ned i et øyeblikk. Vi 

delte wienerbrødet mens vi lot tankene vandre fritt der vi fantaserte om å seile langt til havs. 

Straks forsvant jeg fra alle mine plikter på kafeen, og alt rundt meg stoppet opp for et 

øyeblikk. Jeg syntes å høre min mors stemme i hodet mens jeg satt der: «Hvordan kan du sitte 

der å ha det hyggelig med fienden? Eier du ikke skam?». Jeg stengte tankene ute. Jeg brydde 

meg ikke. Sebastian var ikke som de andre soldatene.     

Jeg så ned på armbåndsuret mitt. Det var det kjæreste jeg eide. Jeg kjente sommerfuglene 

langt ned i magen og kinnene mine var varme. «Han skulle da ha vært her nå?», tenker jeg. 

Stadig flere mennesker kom og fylte kafeen. Men Sebastian var enda ikke her. Jeg tittet ned 

på armbåndsuret igjen og kriblingen i magen var på vei bort i det kafédøren plutselig åpnet 

seg. Der stod han og følelsene ble brått vekket til livet igjen. Den eneste mannen som på lang 

tid hadde fanget min interesse. Sebastian satte seg helt innerst i kafeen, slik han bestandig 
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