Gløgg
”Va’ ska’ det være?” spurgte hun og så på mig med det der kom-nu-lillefar-vi-har-ikke-heledagen-for-os-blik, mens hun rakte mig det lidt nussede kort med de kulørte muligheder, hvoraf
én var med lyserød paraply.
”Har I gløgg?” spurgte jeg med et forlegent smil for ligesom at bløde situationen lidt op. Det,
jeg mente, var at gløgg da måtte være noget nemt noget, noget hun ikke skulle løbe så langt
efter, noget hun bare lige kunne tage. Det stod sikkert i en termokande eller i en gryde på en
varmeplade og var lige til at hælde op uden noget særligt besvær. Og så lige en skefuld rosiner
og mandler i og så var den ordnet. Jeg blev helt glad ved tanken om, hvor nemt jeg havde gjort
det for hende – i stedet for at bestille sådan en med paraply, man skulle stå og rode med, og ind
i skabet og hente den sifon med flødeskum, som altid har en tilbøjelighed til at være tom, når
man skal bruge den.
Hvis man er en venlig gæst, får man også en venlig betjening!
Jeg lænede mig tilbage i stolen og begyndte at knappe frakken op.
”Nu skal jeg rykke mig lidt!” sagde han, der sad på skrå på en stol bag mig med pibe og avis.
”Åh det er ikke nødvendigt!” sagde jeg og flyttede stolen lidt for meget til siden, så jeg ramte
hans bord, og hans kaffe skvulpede over. ”Åh, undskyld, nu skal jeg!” sagde jeg, men vidste
ikke rigtigt, hvad det var, jeg skulle.
Jeg kiggede på skønheden, som stod foran mig og forsøgte mig med et blegt smil i et
forfængeligt håb om, at hun skulle tilgive udyret. Hun lod ham dog ligge i al hans ynkelighed
og spurgte langsomt og lidt eftertænksomt, som om hun skulle langt ind på en af de bageste
hylder for, om muligt, at finde et eller andet, der stod gløgg på: ”Det var gløgg, du sagde, ik?”
”Jo, tak!” sagde jeg og strakte mine juletrætte ben i et forsøg på at gøre mig det lidt mageligt
trods café-stolens tilbøjelighed til tortur.
Der var for meget latakia i den tobak. Piberygere burde lære at tage hensyn, og så er det i øvrigt
uklædeligt at ryge pibe og læse Information. Information og cigaretter hører sammen. Når det
kommer til stykket, var han også selv lidt skyld i det med kaffen. Man kan da lade være med at
sætte sig så tæt på nabobordet. Der skal vel være plads til os alle specielt da, når man brænder
latakia af, som var det røgelse julenat.
”Det tager sin tid med din bestilling!” sagde han og lagde krematoriet på bordet. ”Hun plejer
ellers ikke at være så længe om det!” Han smilede venligt, som om det kunne forkorte
ventetiden. ”Jeg håber ikke, min pibe har generet dig. Jeg prøver tappert at gå over til pibe, men
det vil ikke rigtig lykkes. Pibe og Information hører ikke rigtigt sammen!”
”Nå det ser da ud til at gå ganske godt,” sagde jeg påtaget muntert og rettede mig op i stolen.
”Nu kommer hun!” sagde han og smilede igen.
Hun satte glasset med gløgg på bordet og så hemmelighedsfuldt, lidt skælmsk på mig. Hun
havde taget en nissehue på, som klædte hende, egentlig var hun ganske pæn. Hun lagde en lille
grankvist på bordet ved siden af glasset med gløgg og smilede. ”Vi serverer ikke gløgg her. Det
er ikke på kortet, men jeg syntes, du skulle have et glas, så jeg har blandet lidt her på huset. Og
så må du have en god jul!”
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