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Pupperne hænger på deres pinde, grå og liv-

løse. De ser ud som om de er lavet af gammelt 

papir der har ligget uden for hele vinteren, 

noget der er fuldstændig dødt. 

Sommerfugle er alt muligt andet før de bli-

ver til smukke små dyr med store vinger. Først 

er de æg, så larver, så papiragtige, størknede 

pupper. Det sidste stadie når de endelig får 

vinger, hedder Imago.

Siri bor sammen med sin far og Rebecca. 

Efter moderens død to år tidligere, har fade-

ren mødt Rebecca, og det falder ikke i god 

jord hos Siri. 

Hun bryder sig ikke om denne nye, let 

kraftige dame, som hans far har kastet sin 

kærlighed over. Og hvorfor nu ikke det? Fa-

deren har vel også et liv?

Afgrundsdyb længsel og sorg 

Det er ganske enkelt: Siri er fortsat midt i sin 

sorg. Hun kan ikke komme sig over, at mode-

ren har forladt denne verden og efterladt Siri 

i en afgrundsdyb længsel og sorg – og sorgen 

er jo den uigengældte kærlighed, der ikke 

kan forløses i andet end længsel.

Nu hvor ordet lige popper op af sig selv 

– dette er en roman om længsel, liv, død, op-

standelse, metamorfose, befrielse – og der-

med forløsning.

I åbningskapitlet træder vi direkte ind i en 

Siri-drøm. Hun er på konditori med sin mor, 

og de skal have chokolade og kage. Siri øn-

sker sig en træstamme.

Mor sidder eftertænksomt og siger: Du og 

jeg, Siri (…) Du og jeg. Og med ét siger hun 

– underligt, forekommer det, for vi ved endnu 

ikke, at vi er med i en drøm: Hvor vil du så gå 

hen bagefter?

Selv Siri undrer sig over replikken og vil 

bare følges med moderen, og moderen siger 

igen lidt mærkeligt: Tjoh, vi må jo se, hvad der 

kan lade sig gøre. Dernæst kommer servitri-

cen, hvis kjole har et mønster med sommer-

fugle, med chokolade og kager.

Da Siri sætter sin gaffel i træstammen, 

vælter det ud med en glinsende sort masse, 

som jeg først tror er lakridscreme. Men noget 

i den bevæger sig: en mørk, levende vrimmel 

af kryb.

Så er man klar over, at dette ikke er virke-

lighed, men drøm – eller måske snarere ma-

reridt.

Følsom debutroman
Små dyr med store vinger er en #n fortælling om sorg, længsel, liv, død, opstan-
delse, metamorfose og forløsning. 

Af Eiler Jensen

På bogens omslag er der 

mange små, !ne hints om 

fortællingens indhold at 

hente, blandt andet disse 

om afgrundsdyb længsel 

og sorg over mor og det 

spirende og forløsende.


