AF DENG ANQING ©

DENG ANQING,
, f. 1984, kommer fra Wuxue i Hubei-provinsen. Deng
har studeret litteratur. Efter at have boet og arbejdet forskellige steder har han slået sig
ned som forfatter i Beijing. Blandt hans værker er essaysamlingerne King on Paper,
A Soft Distance og Candies in the Mountain. Desuden er Deng Anqing forfatter til
novellesamlingerne I met a Somali Pirate og A Star at the End of the Sky og til
romanen Wanghua Town.
Fyrre dage i karantæne bragte mig tættere på mine forældre er et blandt flere essays,
som Deng Anqing skrev på kinesisk og udgav på sin blog, da han i vinteren 2020 var
i karantæne sammen med sine forældre i hjembyen Wuxue i Hubei-provinsen.

FYRRE
DAGE
Far sad i sundhedsklinikkens venterum

tede lægen sit termometer og målte min temperatur. Han skrev nogle informationer på et
stykke papir, stemplede det og sagde: ”Tag
det med ind ved siden af til landsbykomiteen
og få dens stempel.”
Det viste sig at være en slags attest: “Patient Deng XX (min fars navn), mand, 69 år,
kropstemperatur 36,5°C, bosiddende i detog-det område, i den-og-den landsby. Opsummering: Patienten har haft diabetes i 10
år. Der anbefales opfølgning på det lokale hospital. Han ledsages af sin søn, Deng Anqing,
mand, 36 år, kropstemperatur 36,2°C, bosiddende i den-og-den landsby.” Nederst var lægens underskrift, datoen og sundhedsklinikkens stempel.
ikke i karantæne, status godkendt, er givet
tilladelse til at passere.” Så satte han landsbykomiteens stempel.

DANMARK-KINA NR. 115 2021

3

FYRRE DAGE

der var slået op ved siden af, sad de, der var

til byen. Jeg viste dem vores attest, og de vinkede os igennem. Det var første gang, efter
dage siden, at vi så lukkede døre og porte til
rcykel er mine
Den trehjulede elmoto
sportmiddel,
tran
forældres primære
ål.
form
alle
til
ger
bru
som de

blev vi standset ved endnu en midlertidig
lod os passere.

da alt var i orden, gik far ind for at købe sin
efter far: ”Køb nu ikke for lidt! Ellers skal
vi bare snart af sted igen.” Far nikkede og
sagde: ”Det er ikke sådan, at man bare kan

(Wuxue hører administrativt under provinsbyen Huanggang i Hubei). Al offentlig trans-

begrænsninger på brug af el- og motorkøredelse fra landsbyledelsen.
udleverede nok til en uge ad gangen. De to
første gange var det frygtelig besværligt. Nu
håbede vi på, at det ville gå mere glat denne
gang. Far havde brug for insulin til sine daglisukker og give symptomer som kvalme og
opkast, øget søvnbehov, nedsat appetit m.m.

Far er på vej ud fra
hospitalet med sin insulin.

til træ påtrykt forbud mod forsamling og spil.
Efter en halv time var vi fremme ved byen.
levnede os kun lige plads nok til at komme

Med min far på vej til undersøgelse.
Efter Covid-19 epidemien var bragt
under kontrol, kunne alle igen gå til lægen
på det lokale hospital. Alle bar mundbind,
og der var en nervøs stemning.
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Det var ikke løgn. Jeg havde tænkt over,

bede om at købe mere. Man får en fastsat
mængde.”
Det var så forklaringen på, at insulinen
altid kun rakte til omkring en uge. Efter lidt
tid kom far ud med regningen fra lægen og
blev lukket ind.

-

til nytår. Der gik ikke mere end et par uger,
"Og vi aner ikke, hvornår karantænen får

nær så meget!”
”Sådan er priserne på hospitalet,” sagde
ind: ”Det er ikke så mange penge, far, det er
ikke noget at snakke om.” Der var folk omberørt. Da vi var kommet ud fra hospitalet,
ve kuai.”

kuai. Han nikkede: ”Det er
-

bagved på ladet, fortsatte: ”Faktisk er medisikringen bliver trukket fra. Er det ikke det,

”Du er vel ikke ved at være træt af at have
mindste! Du må blive så længe, det skal være.
byen.”

-

dage gik med at gå rundt til familie og naboer
og ønske godt nytår, og nogle dage gik med
faktisk tilbragte sammen med mine forældre,
var ganske kort.
-

Jeg havde selvfølgelig spurgt mig selv,
ikke brudt ud for alvor, og det virkede stadig
og forlod Hubei. En af dem var en god ven,

Jeg nikkede. Jeg var klar over at far bragte
emnet op igen, fordi han følte sig utilpas ved,
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ret her, ville far være endnu mere bekymret,

Attesten lå stadig i min lomme, og ved

tient Deng XX (min fars navn), mand, 69 år ...”.
Min far ville snart fylde 70 år.
Jeg mærkede et sug af bekymring. Selvbemærket, hvor meget han var ældet. Efter
lang tids sygdom var han svundet ind, hans
ansigt var blevet blegt, hans gang usikker, og

havde sat deres spor, og min far var langsomt
ved at blive en gammel mand. Og min tid tilbage sammen med ham var derfor så kort.

De næste gange vi talte i telefon, spurgte
En måned senere begyndte far igen: ”De der
Min far var bange for at mangle penge.
-

kilde til vigtige oplevelser og erfaringer, men
ikke dele med min far. Han ville ikke kunne

oplevelser med ham, men hver gang lød hans
-

været tilbageholdende med at fortælle ham
om mit liv.
Min fars bekymring havde dog en følgevirkning for mig: Jeg brugte selvfølgelig af
mine egne penge, men det var med en ude-

fordi vi ligner hinanden for meget. Det føltes
kun se det, der vakte ubehag. Jeg er en yngre
udgave af min far, og ifølge min mor er vi også
i temperament som to alen ud af et stykke.
Hun siger altid: ”Tal nu ikke som din far, uden
at bruge hovedet”.
Episoden på sygehuset, hvor min far
-

give mine forældre mad på bordet eller bevar ude at spise dyrt, lød min indre stemme:
proppet.” Den slags skyldfølelse er som et
bundløst hul, der aldrig kan fyldes.
Følelsen var altid stærkest omkring nyt-

kunne hvile sig på sofaen. Mor kom ind og
om vores tur. Mor sendte far et blik:
”Du kunne vel selv have købt din insulin!
Hvad skulle du slæbe Anqing, din søn, med

”Du ...! Du vil bare have din søn til at punge ud. Jeg ved godt, hvad du er ude på,” sagde
mor med en stram mine.
Jeg brød ind: ”Det var altså ikke så dyrt,
mor, du skal ikke være bekymret.”
”Du har allerede sendt os 10.000 kuai,
som han ikke rører, og så lader han dig betale,” sagde mor.
”De penge er gemt til senere. Hvis vi pludselig bliver alvorligt syge, kan de blive vores
redning”, forklarede far.
sygdom. Far har været syg længe og har ikke
me tider skar hun græs ved digerne, somme

Far havde ikke kontrol over sine følelser, han

forærede dem lidt penge, hyggesnakkede

sammen med min tante, og somme tider
skrabede hun maling på skibsværftet …
Jeg lavede engang et regnestykke for mor:
kuai
medyrket sesam sammen med de andre små

far, et barnligt temperament: god af natur
men temmelig selvoptaget.
de mig om en episode, som ligger en del år

dybe følelse af at være i gæld. Den tid vi havde sammen, var alt for kort, og adskillelsen
for lang.

tilbage til at leve for hele året. Man kan sige
det sådan, at det eneste de havde at leve for,

dårlige samvittighed en smule, men så snart

var på ferie, da han nervøst brød ind:

”Nå, det var godt”, sukkede far dybt.
6

kymring og uro.

-

en årlig indtægt på lidt mere end 10.000 kuai.
Herfra skulle vi trække fars læge- og medi-

næste ord for mig: ”... har brug for penge”. Når
far så begyndte at tale om deres gæld, lovede
kuai eller mere. Senere ringede mor også og havde noget, hun
ville snakke om. De havde ikke haft penge
til gaver det sidste halve år, de havde ingen
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indtægt, og alle penge var gået til at betale
kuai
Jeg følte, at de lidt efter lidt regnede med

Jeg glemmer aldrig synet af min far, da han
kom gående på den måde, den smertefulde
følelse vil blive siddende i mig altid. Det var

var en ekstremt forvirrende følelse. Og det
var umuligt at se, hvornår det ville få en ende.
Min far og mor var ikke selv i stand til at

far og min mor var ældet hurtigere, og de var
de forestillet mig. Ugerne sammen med mine
forældre havde forvandlet mig fra at være en
”gæst” på besøg nogle få dage til en, der boede hos dem som en del af familien.

deres situation fuldstændig, der var kun mig

Kunne pengene bruges til at løse nogle pro-

-

ringede til.

sige til dem. De følte sig ængstelige og skyld”Hvis du ikke har pengene ...”
Jeg kunne ikke lade stå til, mens de sank
urettet og fuld af modstand, så var det trods

de ting, de talte om i telefonen. Tværtimod.

Men egentlig var det ret egoistisk. Jeg
havde ingen fornemmelse for, hvad min far
og mor følte. Deres bekymringer for hvordan
den sidste del af deres liv vil blive, bekymringer for sygdom, bekymringer for hvordan de
skulle klare sig, det vedkom ikke rigtigt mig,
-

havde set deres fortabte blikke, når de skulle
bruge en kuai eller to på noget ...
De nævnte aldrig selv noget om den slags.

skal vi ikke belemre børnene med”, men

ikke glemme. Jeg mener ikke, der var noget
ældre. Det var ganske enkelt, fordi vi levede
hver vores liv, hvor ingen af os klart forstod

være så mange følelsesmæssige forviklinger,
og for at undgå at såre nogen valgte vi alle at
være tavse og tilbageholdende.
Nedlukningen tvang os til at tilbringe tid
sammen, hvilket var godt for os. Karantænen
gav os mulighed for virkelig at forstå hinandens liv og styrkede vores følelser for hinanden.

drig kunne røbe mine følelser over for dem.
se. Jeg kunne umuligt svigte dem.
Det var ikke før under epidemien, hvor far
følelsen af indestængt bitterhed var helt væk.
Det var 7. februar, og fars insulin var sluppet
op. Der var ikke andre måder at komme til
ring, som vi ikke kunne passere, og far bad

indkøbet. Jeg ventede i næsten tre timer, før
langsomme og kraftesløse gang fortalte mig,
Op ad bakken kunne han næsten ikke få

rystede under ham. Jeg skyndte mig hen for
at støtte ham. Der var våde pletter under ardet var gået, og han rystede på hovedet: ”Alle
apoteker var lukkede, og de tog ikke telefonen. Der var ikke et menneske på hovedgaman skulle beskytte sig mod epidemien.”
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Den aften gik min far tidligt i seng. Jeg sad
ovenpå og læste, da min mor som vanligt
vise hende en dokumentar om mig selv på

forældre et lille indblik i mit liv. Det var første
gang, min mor så en optagelse med mig, og
efter at have set den til ende sagde hun med
et smil:
”Jeg har været bekymret for, om du nu var
Du udtrykker dig rigtig godt.”
Jeg smilede tilbage: ”Du behøver ikke
-

Mor nikkede: ”Sådan er det at være mor,

eller andet.”
Jeg fortsatte: ”Jeg har skrevet en del essays, der handler om dig. Kunne du tænke dig
-

på mine forældre. Jeg har længe fartet rundt i
nok ved at skrive til at forsørge mig selv og

-

ingen kunne give mig svaret. Jeg måtte bare

sætte pris på det.
også se at komme i seng.” Jeg nikkede.

smilede: ”Du kan høre lyden af din fars snor”Han er faldet i søvn. Du må også hellere
komme i seng.” Jeg nikkede igen.

hørte lyden af hvert af hendes trin ned ad
trappen.
Essayet er oversat fra kinesisk af Jette
Jørgensen, cand.mag. i Kinastudier,
cand.mag. i nordisk sprog og litteratur,
filosofi og musik og Anne Zachariasen,
cand.mag. i Kinastudier, BA i Kinastudier og antropologi, sygeplejerske og
akupunktør ©
Alle fotos er taget af Deng Anqing ©

Dagen før jeg rejste tilbage til Beijing, tog jeg
et billede af mine forældre foran deres hus.

følt mig forlegen. Min mor har aldrig læst en
bog. Hun har ikke lært skrifttegn, så hun ville
aldrig selv kunne læse mine fortællinger. Nu
den af mor og lagde armen om hende, imens
vi sammen lyttede til Yu Mu Tongxing (På tur
med min mor). Det er beretningen om en
indtalt af en professionel oplæser.

”Det er rigtigt, det var det år med SARS, hvor
du var på skolen og ikke måtte komme uden-

for at give dig lidt forskellige ting. Det havde
stod på hver sin side af skoleporten, hvor du
Da vi havde hørt essayet til ende, smilede mor. Jeg forstod, at hun var glad men ikke
vidste, hvordan hun kunne udtrykke det. Så
”Jeg kunne egentlig bare blive boende

Mor svarede hastigt: ”Hvordan skulle det

-
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