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Mod overfladen

Anna så sig omkring. Hun lå blot i sin seng på hospitalet, 

ubevægelig, men med åbne øjne. Ganske langsomt blev tin-

gene tydeligere. Der var et gardin, som viftede i den friske 

luft. Det var begyndt at blæse ind ad vinduet efter torden-

vejret. På væggen hang et billede af nogle bjerge. Der var 

en stol med armlæn og et lille bord med en buket blå iris. 

Ved siden af sengen stod et stativ med en plasticpose og en 

slange, som førte ned til droppet i hendes hånd. På den an-

den side af sengen stod et rullebord med skuffer. Snoren til 

nødkaldet var fastgjort til den ene skuffe. 

Anna lod blikket gå videre. Der var et ansigt, og endnu et. 

Ja, der var ansigter hele vejen rundt om hende. Efterhånden 

blev personerne omkring hende tydeligere og tydeligere, 

men de var fremmede alle sammen. Nogle af personerne 

havde hvidt tøj på, andre almindeligt. Men hun kendte dem 

ikke, selv om det lød, som om de kendte hende. Hun ville 

sige noget, men der kom ikke en lyd over hendes læber. Hun 

ville hæve den ene arm, derpå den anden, men hendes lem-

mer lystrede hende ikke. Hun kunne se, blinke med øjnene, 

bevæge læberne, ikke mere. Ikke en lyd, ikke en bevægelse. 

Hvem var hun? Det vidste hun ikke. Var hun overhovedet 

til? Var det ikke blot en drøm?

Der kom lyde ud af munden på en af de hvidklædte skik-

kelser, og så gik skikkelserne én efter én ud ad døren. Kun 

en af de fremmede blev stående. Det var en mand. Han lagde 

hånden på hendes pande og bøjede sig frem mod hende.

Han tog dovent mobiltelefonen og gad næsten ikke svare. 

Men pludselig sprang han op, så koppen væltede. Han smed 

en pengeseddel på bordet.

»Jeg kommer med det samme!«

Han skyndte sig ned til sin båd, som lå lige i nærheden. 

Han sprang ned i båden og startede motoren.

Vandet boblede og sydede omkring skruen, og båden 

skød fremad.

Han kunne være på hospitalet i løbet af ti minutter.

Men han måtte først have en sprøjte. Han fastgjorde rat-

tet, da han var kommet ud på det åbne vand. Han fik den 

brede elastik frem og spændte den om den venstre overarm. 

Snart bulede blodårerne frem. Han hev en sprøjte frem og 

stak sprøjten i den blodåre, som var mest tydelig. Morfinen 

forlod sprøjten og blandede sig med blodet. Han løsnede 

elastikken, satte sig ned med lukkede øjne og mærkede 

snart en vidunderlig ro brede sig i kroppen. Så var han parat 

til at møde Anna. Hurtigt tog han fat i rattet, for nu var han 

kommet til den kanal, som førte ind til sygehuset.

Imens tænkte han på den smukke Anna, som han havde 

haft en affære med. Hun var løbet sin vej, da hun opdagede, 

at han var narkoman.

                   


