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Skrevet i Sneen Jacob Hedegaard Pedersen Hent PDF '“Jeg synes, vi skal overveje, om vi skal have et barn.”
“Naturligvis skal vi det,” siger han.

“Mener du det?” Hun søger hans øjne, holder ham fast med sit blik, da hun fortsætter. “Er du med på, at vi
skal have et barn sammen?”

“Ja, naturligvis er jeg det. Altså, med tiden. Ikke lige nu.”
Hun gør sig fri. “Hvad mener du med ‘ikke lige nu’?”

Musklerne i hendes underkæbe arbejder under huden, mens hun ser på ham. Han ser ned, griber sin venstre
lillefinger med højre hånd.

“Jeg mener bare, jeg synes ikke, jeg er klar til det,” svarer han lavmælt.
“Hvad mener du med klar til det? Er der noget, du er i tvivl om? Mig?”

“Hvad? Nej. Nej, naturligvis er der ikke det. Jeg…” Han slipper sin hånd og vifter kort med hænderne. “Jeg
elsker dig.”

Hun sukker. Sætter sig ned. Læner panden mod sin ene håndflade.
“Lotte…”

“Nej.” Hun løfter den anden hånd mod ham."

Ægteparret Alexander og Lotte ønsker sig et barn. Det er blot ikke altid livet går, som man ønsker sig.
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