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Jeg begynder at blive utålmodig, når klokken er omkring 14 om eftermiddagen.

For så er klokken 8 om morgenen hos dem, og de står tidligt op, så de
må ringe snart. Det er også vigtigt, at de ringer inden klokken 16, hvor
lægen tager sin turnus op ad gangen. Det tager ikke meget mere end 5-10
minutter, når han kommer forbi. Han skal bare lige lave et høflighedstjek,
spørge, om det går ok medicinen, og den slags. Lade, som om han har et
overblik over alt det, som sygeplejerskerne egentlig har styr på. Men jeg
vil helst ikke have, at dem derhjemme ved, at jeg er her.
Når min lillebror ringer, kan vi godt lide at snakke sammen mindst en
time. Det behøver ikke at være de dybe samtaler, bare at sludre lidt. Jeg
elsker især at høre ham fortælle om vejret. Det er vinter nu derhjemme,
det betyder 25 grader, og for min lillebror er det koldt. Ham og hans børn
går rundt i dunjakker om morgenen, flygter fra hver en skygge. Jeg ler og
siger, han skal være lykkelig for, han aldrig har oplevet det danske vejr.
Han ler og siger, at det er han også.

Klokken er blevet 9, og jeg bliver urolig i kroppen, når telefonen ikke har
ringet endnu på det her tidspunkt. Kimen er beroligende for min krop,
samtalen er en distraktion fra min trang til at drikke. Fordi det at drikke
føles som at komme væk herfra. Og når familien ringer, føles det også
som at komme væk her fra afdelingen. Eller det føles som mere end det.
Det føles som at komme hjem.
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Udsigten her fra vinduet ligner langt fra den, jeg husker hjemmefra. Himlen
er grå, og træerne bliver revet rundt på himlen af blæsten. Jeg savner at
mærke, hvordan det er at fryse i en dunjakke i 25 grader.

Endelig ringer telefonen, og jeg har min brors stemme i røret: ”Holder du
dig stadig tør?”, spørger han. ”Ja”, svarer jeg ærligt. ”Men det’ sgu svært,
det’ ikke altid, jeg kan se pointen i at lade være, du ved …”.
Han er den eneste i familien, der ved, hvor slemt det står til, og det er godt
at have ham, jeg kan betro mig til, og han fortæller da også, at rødvinen
er blevet fast ved middagsbordet, når han spiser med børnene. Jeg er
ikke bekymret for ham, der er lang vej hen til dér, hvor jeg har været, der
hvor jeg er lige nu. En stor forskel er, at han har familien, sine børn, vores
lillesøster og hendes mand. Og det er trods alt bedre at være velfungerende
alkoholiker, der kun drikker lidt, når børnene er lagt, end at være en mor,
der har været totalt fraværende for sine børn gennem deres opvækst.
Jeg er heldig, at de stadig kommer på besøg.
Problemet er, at jeg bare grundlæggende føler mig misforstået af det her
system. Som om de ikke rigtig spørger, som om de ikke rigtig lytter. Eller
måske er de ikke interesserede, de tror ikke, at det er relevant. Jeg er glad
for at have den her seng, jeg er glad for, at jeg kan være her, selvom jeg
savner mine børn og min familie derhjemme så inderligt. Men al medicinen
fjerner desværre ikke tankerne og de mareridt, jeg får hver nat. Også
selvom jeg er vågen, så vælter de ind over mig.
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Og det er jo derfor, jeg får lyst til at drikke, det er derfor, jeg har drukket
alle de her år. For det har været den bedste medicin til at slukke for de
smertefulde billeder og minder fra krigen, der vælder op, uanset hvor
meget jeg prøver at holde det nede. Uanset at det er en livstid siden,
krigen derhjemme rasede.
Jeg ved simpelthen ikke, hvordan ellers at håndtere smerten. Hvordan
jeg ellers skal lære at sove. At gå på arbejde. At love, jeg kommer til min
datters fødselsdag. Jeg vil så gerne, der er intet, jeg hellere vil, men der er
en del af mit sind, som hænger sammen med min fortid, som er stærkere
end alt andet. Som kan henlægge mig i et totalt mørke og æde alt lys og
glæde. Og så bliver jeg så desperat, jeg vil gøre hvad som helst for at
undslippe den tilstand.
Når jeg fortæller det her til min bror, bliver han stille i røret. Han puster
tungt, måske snøfter han lidt, og jeg ved, at det betyder, at han forstår.
Hele vores familie er præget af de mareridt. Fordi vi deler den samme
historie, selvom vi ikke længere deler samme land.
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Men når jeg fortæller det til lægerne og behandlerne herude, siger de,
at de nok skal give mig mere sovemedicin, mere, der kan give mig ro
gennem dagen. De siger, at de forstår min smerte, men det gør de ikke.
Og det føles ikke, som om de vil, som om de ønsker at forstå. For ofte vil
jeg egentlig bare så gerne have nogen at tale med. Jeg ved jo, at der er
andre som mig, som også sidder rundt omkring alene og savner deres
familier, og som rammes af traumer som små stød i løbet af dagen.
Men jeg tror måske ikke, vi er nok mennesker med den her problemstilling.
Med krig og traumerne som fællesnævner, siden det ikke er et fokus i
vores behandling. Jeg mener: Hvis alle deres patienter led af traumer
og flashbacks, måtte de vel være nødsaget til at udvide deres
behandlingsmetoder?
Alle os patienter herude er lidt lukkede om os selv. Eller, vi hygger os
sammen, jeg er glad for, de er her. Vi kan bagtale lægerne lidt, snakke
om medicin, metadon, abstinenser, og hvad vores yndlings-væske var.
De fleste har øl som det, de savner mest. Typisk danskere. Mit drug of
choice var vodka og rødvin. Især rødvinen savner jeg. Men jeg savner
ikke at drikke den alene i min lejlighed. Jeg savner at dele en flaske med
mine søskende, mine venner, jeg savner, at rødvinen er omgivet af latter,
af tryghed, af musik, af varme. At den er en tilføjelse til noget, der allerede
er godt. Ikke at den er en tilføjelse til noget, der allerede er dårligt.
Til ensomheden, til de dårlige tanker, til savnet. Det er uhyggeligt så stærk
en kraft, det kan have, at den nu næsten har overtaget mit liv.
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Ole, som jeg spiller kort med hver dag efter frokost, har besluttet, at han
ikke vil være her mere. Men det har han sagt mange gange før, og han
er heldigvis blevet her indtil videre. Jeg er bange for, at han pludselig gør
alvor af sine trusler. Han siger, det ikke er det værd, at øllene og hans
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frihed er bedre for ham end at spilde sin tid her. For der kommer alligevel
ikke nogen på besøg mere. Hans venner har ikke overskud til at tage så
langt, og han har ingen børn.
Jeg fraråder ham det. Lægerne fraråder ham det. Men alligevel forstår jeg
ham godt, det gør jeg virkelig. Også han siger, at han savner nogle at
tale med, nogen, der virkelig vil lytte. Alligevel lytter vi heller ikke rigtig til
hinanden. Det er for svært at åbne op, og det føles ikke, som der er tid. Jeg
har ikke ressourcerne til at spørge ind, og jeg er nok ikke den eneste. Men
jeg vil vove at påstå, at lægerne burde have det, eller terapeuterne.
Når jeg prøver at forklare det til min bror, er han uforstående. Man kan
ikke forsøge at behandle ét problem uden også at forholde sig til de andre.
For os er det fuldstændig uforståeligt ikke at se på kroppen og sindet som
sammenhængende, som noget, der flyder sammen. Det holistiske syn på
mennesket burde gælde overalt.
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I stedet sidder vi nu en masse mennesker, i forskellige aldre, og spiller kort,
og spiser kartoffelmos med kød til frokost, vi ryger sammen på altanerne, vi
smalltalker, vi spørger: ”Har du sovet godt, hvordan går det med medicinen,
hvor mange milligram er du blevet sat op eller ned?”, vi venter på, at
telefonen ringer, vi venter på besøg, vi venter på, besøgene ophører igen,
vi dagdrømmer, vi er nostalgiske, håbefulde og så trøstesløse.
Det går i ring. Det hele gentager sig selv. Og vi har ansvaret for os selv.
Vi kan gå, når vi vil. Der er ingen, der holder os her. Vi skal have noget at
kæmpe for, noget at længes imod, nogen, der venter på os.
Det har jeg heldigvis. Håbet om at tage hjem, at sidde rundt om bordet igen
på en måde, hvor rødvinen ikke er farlig længere, hvor den ikke betyder en
potentiel død. Et håb om at være en stabil mor, som mine børn altid kan
regne med.
Jeg savner at stå i min mors have derhjemme og tælle appelsinerne. Jeg
savner at plukke dem og hver gang blive lige så begejstret over størrelsen,
for de er større end en hånd. Her er appelsinerne små og ofte tørre. Jeg
savner at lede efter skyggen, fordi solen er for varm. At jagte firben i haven.
Der er også en have her, og der står en stor blodbøg i midten. Den er
bestemt også smuk. Den er dramatisk og kontrastfyldt op mod de grå
bygninger og den grå himmel. Jeg kan godt lide at gå i cirkler rundt om
den, at kigge op mellem grenene og blive svimmel, at plukke et blad af og
spise det. Men det er for koldt til at være derude længe, for koldt til at sidde
og læse en bog under kronen.
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Men det er noget af det bedste jeg har lige nu. Kortspillene med Ole,
telefonsamtalerne med min bror, blodbøgens skønhed. Og så drømmene
om fremtid. Håbet, jeg stadig har. Åh, håbet. Det er mit, og jeg bliver ved
med at have det.

STOF NR. 42 / SOMMER 2022

Sidsel Ana Welden er forfatter og debuterede i 2021

med romanen ’I det hvileløse’, som handler om at være

ung, forelsket og drikke øl ligesom alle andre unge, men

også om at have haft en opvækst med en elsket, men

traumeramt far, og at leve et ungdomsliv, som i perioder er
præget af svær psykisk sygdom.

