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Nærbutikken din

Det knitrer i høyttalerne på Coop Obs Hypermarked. En lys, 
metallisk kvinnestemme gjentar navnet hans over anlegget.

– Kan Jonas Hellerud komme til informasjon. Det var Jonas 
Hellerud til informasjon.

Blodet strømmer opp rundt ansiktet når han hører navnet sitt. 
Han ser rundt seg, leter etter noen som kjenner ham, noen 
andre som reagerer, men det er bare ham, handlevogna som 
er full av grillkoteletter og potetsalat, pulsen som hopper opp
over nakken. Han dytter vogna inn i et hjørne ved ølhyllene, 
prøver å skjule den bak en løs presenning slik at de ansatte 
ikke skal ta den.

Han går gjennom butikken, forbi Rosenborgdrakter på 
tilbud, mønstrete allværsjakker og blinkesko. Navnet 
spraker over anlegget to ekstra ganger, Jonas, Jonas Hel
lerud, han stryker svetten bort fra øyebrynene, går bort til 
informasjonsskranken.

Ei dame med kort hår og «Turid» på et sølvfarget navneskilt 
ser ham inn i øynene.

– Jeg ble kalt opp, sier han.

– Jonas Hellerud?
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– Ja.

– Supert. Vi har jenta di.

– Jenta mi?

– Her.

Turid gestikulerer at han skal komme rundt skranken. Han 
går noen skritt til siden, runder et hjørne og ei jente spurter 
mot ham, slenger seg hardt rundt hoftene hans, gliser og klør 
seg i nesa.

– Pappa.

Turid smiler.

– Hun har vært veldig snill. Bare lekt seg og spist litt sjokolade, 
sier hun og blunker til jenta.

– Jeg skjønner ikke, sier han.

Turid nikker alvorlig.

– Ja, det er fort gjort at de går seg bort.

Hun tar jenta kjapt i hånda, snur seg og går bort til en kunde 
ved skranken.

– Det er ikke min unge, sier han.

Jenta drar ham i armen.

– Kan vi gå hjem nå?
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– Jeg … er ikke faren din.

– Kutt ut, pappa.

– Nei, nei, jeg er ikke det.

Han går bort til skranken, prikker Turid på ryggen, sier 
beklager, det er ikke min unge. Turid ser på ham et øyeblikk, 
kvesser munnen i en tynn, rød pil.

– Er det ikke din unge?

– Det er ikke min unge, sier han.

– Men … Du heter Jonas Hellerud?

– Ja, sier han.

Turid skyver seg forbi ham, går bort til jenta som tripper ved 
en kontorstol.

– Er det ikke pappaen din?

– Jo, sier jenta.

– Er det pappaen din?

– Ja, nikker hun.

– Er du sikker?

– Jaaaa. Pappa, kom da.

– Jeg er ikke faren hennes.
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– Pappa, slutt å tulle.

– Jeg … tuller ikke.

Han snur seg mot Turid.

– Jeg tuller ikke.

Turid rynker øynene inn i to smale gliper, ser på jenta, ser på 
ham, ser på jenta igjen. Hun klør seg på brystet før hun lener 
seg inn over callinganlegget. Den metalliske stemmen klirrer 
ut over butikken.

– Reidunn. Reidunn, kan du komme til informasjon? Det var 
Reidunn til informasjon.

Jenta drar i skjorta hans.

– Kan vi gå nå?

– Nei, sier han. – Du må finne faren din først.

– Pappa.

– Jeg er ikke pappaen din, sier han.

Jenta legger to beinete armer over hodet, roper åååååh.

– Beklager, sier han til Turid. – Kanskje jeg bare burde dra.

– Nei!

Jenta kaster seg rundt foten hans, strammer fingrene mot 
skinnleggen.
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– Ikke gå.

Turid står og ser på dem, hun lener seg raskt over anlegget 
igjen. Reidunn, Reidunn til informasjon. Reidunn, du må 
komme til informasjon.

Jenta kniper hendene rundt beinet, han prøver å vikle henne 
av seg, tar forsiktig tak i fingrene hennes og løfter dem av 
buksebeinet, men hun klamrer seg fast, graver neglene inn i 
kneet hans.

– Ikke klor meg, sier han.

– Unnskyld, mumler hun.

Han ser ned på det lange, tynne håret som floker seg inn i 
fibrene på buksa.

– Hvor bor du?

– Bergveien 130 D, sier hun inn i dongeristoffet.

– Hva sa du?

– Bergveien 130 D, roper hun inn i buksa.

– Det er ikke sant.

– Joho, sier hun. – Bergveien 130 D, 7079 Trondheim.

Hjertet klumper seg oppover pusterøret.

– Det er der jeg bor, sier han.

Turid går nærmere.
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– Det er der du bor?

– Ja, sier han.

– Dere bor på samme adresse?

– Nei, jeg … bor alene, sier han, ser ned på jenta som klamrer 
seg til beinet hans. – Du hører ikke hjemme hos meg.

– Du er så slem, roper hun og slår mot leggen hans.

– Ikke slå.

– Slemme pappa!

– Ikke slå, sier jeg.

Jenta skyver seg bort fra foten hans, hamrer de små knytt
nevene i linoleumsgulvet.

– Ikke grin, sier han. – Jeg er sikker på at vi finner pappaen din 
snart.

– Du eeeer jo pappaen min, hyler hun.

Han setter seg på huk foran henne, prøver å smile litt. Turid 
står ved siden av ham, klapper jenta på ryggen med en rund, 
rynkete hånd.

– Vi skal få ordnet opp i dette, sier hun til jenta.

– Ja, ikke sant, sier han. – Det ordner seg, dette. Han kommer 
nok snart.

Jenta svelger ned snørret i to store gulp. Hun ser opp på ham.
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– Pappa. Kan vi ikke dra hjem?

– Nei. Beklager, sier han.

– Jeg er ikke pappaen din.

Jenta klorer seg i ansiktet med neglene, bykser opp og løper 
ut av skranken før han rekker å gripe henne. Han reiser seg, 
kjenner at beina nesten er livløse etter at han har sittet på 
huk, han hinker ut av skranken, løper etter. Turid roper over 
callinganlegget.

Han halter gjennom butikken, forbi rader med kattemat og 
posesaus, han ser så vidt håret hennes som henger tynt ned
over ryggen, lange, hvite tyggistråder som bruser mot taco
hylla. Han roper stopp, vent litt, kom tilbake hit, men hun 
setter opp farten, spurter forbi køen foran kassene, runder 
hjørnet ved utgangen, beina hans er svake, han sier stopp, 
stopp nå da, ser at hun forsvinner ut gjennom svingdørene, 
løper i sikksakk mellom bilene på parkeringsplassen, han 
puster, ser bak seg, sjekker om Turid kommer etter, men det er 
ingen der, ingen Coop Obsskjorter, ingen som løper etter, han 
snubler ut av inngangen, sommervarmen smeller mot ørene.

Han jogger tungt mellom bilradene, leter etter henne, tipper 
at hun gjemmer seg, håper at hun gjemmer seg, at hun ikke 
har løpt videre til motorveien. Han roper etter henne, sier du, 
kom tilbake, du, det kommer til å gå bra, du. Bare kom tilbake.

– Nei, piper hun.

Han snur seg, løper etter den tynne stemmen hennes, ser så 
vidt et hode som stikker opp foran panseret på en bil. Han går 
bort til henne, ser at hun sitter lent over seg selv inntil bilen, 
hans bil.
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– Du er så dum, hyler hun.

Pusten river opp gjennom halsen. Han setter seg ved siden av 
henne, lener ryggen inntil sin egen bil.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer, sier han, legger ansiktet i 
hendene.

Jenta snufser, puster mot ham med halvåpen munn.

– Det er bilen din, pappa. Se.

Hun peker opp til vinduet. Han reiser seg, ser inn gjennom 
ruta, en liten genser som ligger slengt over baksetet, en bamse, 
to sølvfargede lypsyler som glinser i solskinnet.

– Det er bilen din.

– Ja, sier han. – Det er det.

– Kan vi dra hjem nå?

– Nei.

– Vær så snill. Jeg lover å ikke stikke av.

– Sofie.

– Ja, sier hun.

– Du må ikke gjøre det der igjen.

– Nei.

Han slår ned i panseret, blodet gløder under håndflatene.
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– Hva sa jeg til deg da vi kom?

– Vet ikke.

– Nei, hva sa jeg?

– Ikke stikk av.

– Og hva gjorde du?

Hun tørker kinnene med håndflatene.

– Hva gjorde du? Når jeg sa at du ikke skulle gjøre det?

– Jeg gikk meg bort.

– Nei, nei, jeg sa at du skulle gå ved siden av meg, og når jeg 
snur meg, har du stukket av.

– Jeg skulle bare se på noe.

– Jeg sa at du ikke skulle stikke av, og når jeg snur meg, er du 
borte, og jeg sa at du ikke skulle gjøre det.

– Ja.

– Hva skjer hvis jeg ikke finner deg igjen, da? Hva skjer hvis 
du blir borte og jeg ikke finner deg igjen?

Hun skraper blinkeskoen over grusen.

– Da må jeg si til alle sammen at jeg ikke har noen unge, da.

– Du har en unge!
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– Hvis du stikker av, og vi ikke finner deg igjen, må jeg si til 
folk at jeg ikke har en unge. Når folk spør meg om jeg har barn, 
må jeg si nei. Jeg hadde en unge en gang, men nå er hun borte. 
Det var sikkert en mann som tok henne. Han har sikkert drept 
henne, og nå er hun død.

– Nei, roper Sofie.

– Han har sikkert kuttet henne opp i tusen biter, og nå ligger 
hun død i skogen, og alle dyrene i skogen spiser henne, meite
markene og fuglene og musene gnager opp kroppen hennes 
helt til det ikke er noe mer unge igjen.

Hun legger hendene over hodet, krøker seg sammen på 
asfalten.

– Sånn blir det, sier han.

– Jeg skal ikke stikke av, griner hun.

– Sett deg i bilen.

Hun tørker seg i ansiktet med tskjorta, setter seg i baksetet, to 
gjennomsvette plaster dingler fra kneskålene. Han strammer 
setebeltet over magen hennes, smeller igjen dørene, svinger 
ut på parkeringsplassen. Han ser Turid og to ansatte stå ved 
inngangen, de speider ut over plassen, peker mot noen biler 
borte ved bensinstasjonen. Han åpner vinduet, vinker helt til 
Turid ser ham.

– Hun er min, roper han.

Turid småløper mot bilen hans.

– Jeg måtte bare lære henne noe, roper han, lukker vinduet 
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og svinger ut på hovedveien før Turid kommer frem til bilen. 
Hun står igjen i sidespeilet, ser engstelig mot baksetet.

– Jeg er så skuffet.

Sofie tørker øynene.

– Skjønner du ikke at du er det aller viktigste jeg har? Skjøn
ner du ikke at jeg og mamma gikk og ventet på deg i mange år 
før vi fikk deg?

– Jooo, sier hun.

– Skjønner du ikke at jeg ville blitt gal hvis du hadde 
forsvunnet?

Hun stirrer ned på magen sin, kinnene er mørkerøde.

– Du må aldri gjøre det der igjen.

– Jeg skal ikke det, sier hun.

Han klemmer fingrene rundt rattet. Adrenalinet skyver på 
skuldrene, han ser at hun lukker øynene, gnir bakhodet inn 
mot seteryggen.

– Du må ikke sovne, sier han.

– Nei da.

Han gløtter ned på henne, den varme kroppen som dirrer bak 
ham, halvvåken og urolig, lukter myk plastikk og puls, han 
strekker ut armen, holder den foran henne, skjermer henne 
for sola som blinker inn gjennom frontruta.


