Dansepige
Hun var seks år og optrådte som dansepige.
En yndig lille størrelse var hun. Seks år og fra USA.
Klædt på – eller ud – efter forældrenes hede
drømme (ved historiens slutning blev hun også klædt
af, men det kommer vi til). Og optræde kunne hun den
lille strik – synge og danse. Amerikanske forældre
laver show med deres børn hvor børnene performer
som minivoksne – synger vovede sange, danser og
mere af den slags.
Hun blev årets vinder, vist nok flere gange. Et
labert syn: kokette vridninger og dansetrin, en fræk
sang om kæresten fra Arizona. Seks år. Hvem mon i
grunden myrdede hende? Var det virkelig en ukendt
indtrænger, eller var det den ene eller begge
forældrene som mange mener? Bundet med tape og
torteret i familiens kælder mens familien sov upstairs.
Det er noget der rykker. Ingen er nogensinde blevet
dømt i sagen bortset fra den politimand der tog de
første billeder på gerningsstedet. Han solgte nemlig
billederne til pornofabrikanter. Hvad skal man mene?
Det var ikke så pænt gjort, men når nu markedet er
der, er det vel ikke så galt at skaffe sig en lille ekstra
indtægt. Og hvem har ikke lyst til at spinde en ende
over hvad der foregik i den kælder? Her er stof nok til
1

en hel del pikspilleri.
Personligt vil jeg helst tro at det var en fremmed,
der gjorde det. Det gør det mere spændende.
Forældrene sov, men de havde på en måde selv bedt
om at få tøsen voldbollet sådan som de havde
promoveret hende. Hvordan mon han fik hende ned i
kælderen? Tja – måske var han bare heldig. Han
havde sneget sig ind ad den der kælderdør uden
nogen sikker plan, og rent tilfældigt kom pigen ned i
kælderen. Det lyder nu underligt. Hvad skulle pigen i
kælderen efter forældrene var gået i seng? Så måske
var det alligevel far eller mor der ordnede hende. Pyt
med det, hun hørte måske bare katten (havde de
forresten kat i familien? Det stod der ikke noget om i
avisen), og – som sagt – fyren var heldig. Han gav
hende lynhurtigt tape for munden, og så var der frit
valg på alle hylder.
Foruden de offentlige konkurrencer havde farmand
i længere tid taget datteren med til fremvisninger for
private kunder. Det var måske ad den vej morderen
havde fået lyster og information til at slutte affæren. I
de meget lukkede kredse havde pigen optrådt ikke
alene med sine dansenumre og sange, men i også i
stadig lettere påklædning: Badedragt, nattøj og
undertøj.
Især nattøjet var heldigt – den tynde pyjamas med
elastik i buksekanten. Mændene kunne få lov at
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trække hendes bukser ned mens faderen holdt hendes
arme. Andre gange skulle hun agere lille cowboypige.
Bundet til en stolpe på en lille scene sang hun sine
små sange. Nøgen. Der var rigtig gode penge i det
show, og naturligvis måtte det ende som det gjorde. I
familiens kælder optrådte hun for sidste gang. Igen
trak morderen hendes pyjamasbukser ned mens pigen
blot kunne vente. Derpå brugte han hendes bagerste
lille hul. Han kunne have dræbt hende hurtigt, men
valgte i bogstavelig forstand at slå hende ihjel. Med
en knippel slog han hendes nyreregion sønder og
sammen og ventede indtil hun var død af indre
blødninger. Som sagt, forældrene sov (eller var det
mon alligevel faderen?)
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