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I 

Da flyet nesten står stille, ser han en engel. Engelen sitter bakerst på det vesle 

bagasjetoget som er på vei utover rullebanen. En ung mann. Eller en kvinne? Halvlangt 

hår. Øynene. Redde? Glade? Løfter han hånden?  

 Neste gang han ser ut har kofferten engelen satt på falt av, bagasjetoget bare 

fortsetter sin vinglete ferd. Kofferten er svart. Lukket. Som om den inneholdt et 

instrument. 

 Flyet manøvrerer etter de røde og gule stripene i rullebanen, snart står det helt 

stille. Hjertet slår med ny styrke. For et øyeblikk siden var han i luften, han gled over de 

sabelforma strendene på Sardinia i førti minusgrader. Han sank inn i en samtale mellom 

to franske kvinner noen seter lenger bak, mens han stirret ned i kaffebegeret og så 

melken bre seg som skyer i alt det svarte. Middelhavet som på kartet virket avgrenset, 

men som i virkeligheten, da det lå like under ham, var uoverskuelig. Blikkstille, iskaldt, 

stumt glitrende som glasskår strødd utover golvet i en ballsal. Han sovnet. Et kort 

øyeblikk satt han på huk ved karpedammen bak huset hjemme i Danmark. Han så de 

dorske røde fiskene under laget med vannliljer og grønne algevekster. En frosk flytende i 

vannskorpen. Froskeøynene, unaturlig store, opphovna. Så hører han Vivian rope fra 

huset: Hvor er du? Vi må dra nå! Han hører Vivians steg over grusen, ned plenen. 

Frosken hører henne også, dykker og svømmer med menneskeaktige spark inn under 

torvkanten.  

Ennå sitter han fastspent. Han svetter under armene, i skrittet. Snart reiser folk 

seg rundt ham, hjertet slår raskere. Utenfor er det trettien grader celsius, opplyser 

kapteinen. Snart skal han reise seg, han også. Nå er han her. Han er redd. Et rødt lys 

blinker. Han står, blodet stiger til hodet. Kofferten i hånden, køen gjennom flykroppen, 

steg for steg ned trappen, over rullebanen mot glassdørene. Sette den ene foten foran 

den andre. Slik. Bølgen av hete. En ubestemmelig larm rundt ham på alle kanter. Han er 

her. Han går. Han speider etter kofferten som falt av toget. Engelen. Han ser ingen.  

 
 



Betjenten stirrer på ham slik man gransker innholdet i ei flaske. Deretter faller blikket på 

passbildet. Strømmen av reisende stryker urolig forbi dem, han gjenkjenner et og annet 

ansikt fra lufthavnen i Roma. Hvorfor er det han som har blitt vinket til side og ikke dem? 

Virker han mistenkelig på noe vis? Har ansiktet virkelig forandret seg så mye siden 

passbildet ble tatt? Munnen? Øynene? Håret. Selvsagt. Håret. 

Tourist?   

 Betjenten stirrer på et punkt omtrent der kinnet går over i haken. Han kjenner 

svetten under armene, vekten av pengebeltet rundt magen, forestiller seg at sedlene blir 

gjennomtrukket av svette, ødelagte og verdiløse. Han nikker iherdig så det halvlange 

håret danser. Men betjenten virker ikke overbevist, i stedet for å gi ham passet tilbake 

peker han mot en blå dør. 

 

To nye betjenter, den ene virker irritert som om han har blitt forstyrret i et arbeid som 

krever stor nøyaktighet og stillhet. Den andre har hvite gummihansker på hendene. De 

blir forevist passet. De stirrer på passbildet, deretter opp på ham, nesten synkront, som 

om den ene ikke kan foreta seg noe som helst uten at den andre gjør nøyaktig det 

samme. Please open. Med hamrende hjerte legger han kofferten fra seg på 

metallbenken. Suset for ørene da den blir åpnet, betjentens hanskekledde hånd som 

forsvinner ned under det øverste laget av vanlige klær. Skjorter, bukser. Et lite 

reisehåndkle som Vivian har brettet pent sammen og lagt i kofferten uten av han visste 

om det. Hånden som roter rundt, ned mot bunnen av kofferten. Blusene. Sminkesakene. 

Undertøyet der nede. Plutselig står betjenten med en av de tynne trusene mellom 

fingrene, like etter drar han opp en brystholder. Noen sekunder hører han alt annet enn 

det som foregår i rommet. Han hører lydene fra flyplassen; menneskestrømmen, 

stemmen av metall som klinger i ankomsthallen. Alle samtalene, surret og mumlingen. 

Betjentenes blikk. Han er på bunnen av karpedammen, de røde fiskene glir over ham 

som digre luftskip foran solen. Froskeøynene som vokser i mørket foran ham. Så er han 

tilbake. Brystholderen dingler etter betjentens finger som om det dreide seg om 

stinkende søppel. Betjenten som først virket irritert utbryter noe på arabisk. 

Triumferende, hånlig, umulig å avgjøre. Deretter slår begge om til fransk. Kofferten blir 

lukket med et hardt smell. Han rekker å få et siste glimt av trusen og brystholderen, før 

betjenten stapper dem ned i sin egen lomme. 

 

Doktor George Gordeau, Clinique, Rue Lupebè 24. Han legger kofferten på sengen, 

åpner den, ser ned på kaoset etter betjentens hånd. Av en eller annen grunn puster han 



med åpen munn, som etter en løpetur. Det har blitt kveld. Han stiller seg ved vinduet. 

Dypet ned i en bakgård, tv-antenner stikkende opp over hustakene i den siste solen, de 

bevrende følehornene til enorme insekter som venter på å dø. En mur. Han stirrer på 

lappen enda en gang før han forsiktig bretter den sammen og legger den mellom 

sedlene i lommeboken. Gordeau, han sier navnet flere ganger uten at det 

hemmelighetsfulle og ugjennomtrengelige forsvinner. Aldri før har han vært så nær. Et 

sted der ute i denne byen er Doktor Gordeau. Hva gjør han nå? Sover? Spiser? Leser? 

Hva vet han egentlig om Gordeau? Utdannet i Frankrike, militærlege. Seinere kirurg. Og 

nå. Ja. Nå er Gordeau her. I denne byen. Mest sannsynlig lever han alene. Ja. 

Militærlege. Kanskje han har deltatt i krigen? I flere kriger? Sydd sammen avrevne 

kroppsdeler. Hva har ikke Gordeau sett! En mann som Gordeau lever nok alene. En 

mann som har sett for mye av livet til å kunne leve sammen med noen.  

Han legger seg på sengen, tenker på engelen han så på flyplassen. Kofferten 

som ble liggende. Toget som fortsatte. Engelens hår i vinden. Tankerekken fører ikke 

noe sted. Alt kverner i store sirkler like over sengen. Igjen tenker han på Doktor 

Gordeau, han klarer ikke la være å forestille seg livet hans. I en av de hvite murvillaene 

langs veien fra flyplassen, i et av dem bor kanskje Gordeau? Kanskje sammen med en 

liten hvit hund, en husholderske, en sjåfør. Men ellers alene. Og klinikken hans, kanskje 

ligger den i en avsondret del av villaen? Lyse, trivelige rom, smakfull kunst på veggene, 

og med vinduer ut mot det skjærende blå havet. Alle inngrep foretatt der.  

 

Han ringer resepsjonen og bestiller noe å drikke. Da ingenting har skjedd etter et kvarter, 

låser han seg ut og går ned. Resepsjonisten ser uforstående på ham, etter mye fram og 

tilbake får han endelig med seg en flaske og et beger i tynn, sprekkeferdig plast. Idet han 

kommer opp i korridoren, smetter en liten araber ut fra rommet hans. Et voldsomt sinne 

bobler opp, han nærmer seg med faste skritt, men araberen skynder seg forbi, strener 

mot heisen med et hvitt, unnvikende smil. Hvor skal du! Hei, du! Men araberen er taus 

som et gjenferd. Heisdøren er holdt åpen med en stol, på et blunk blir stolen dratt inn i 

heisen, dørene glir igjen og araberen synker ned gjennom etasjene. 

 

II 

Det er en forferdelig larm. Han står ved inngangen til en oval markedsplass, blir skubbet 

framover, en eselrygg streifer ham, fluesurr, appelsinboder, blikkenslagere, skopussere, 

små kafeer. Den blanke solen. Han aner ikke hvor han skal gå. En skopusser er straks 

på ham og tilbyr sine tjenester. En annen dukker opp av ingenting og roper like ved øret, 



tvers gjennom ham: You want to see the sea! You want to see the sea! Han forsøker å 

manøvrere over plassen, men en slags undervannsstrøm tvinger ham i en annen retning. 

Han er et hode høyere en alle andre, og det føles som om han hele tiden vokser 

ytterligere, tomme for tomme, en hvit kjempe. Tusenvis av svarte øyne. Hva tror de at 

han er? Han får plutselig øye på en liten, skitten hånd som famler over hoften like over 

pengebeltet, han slår etter hånden, kommer seg unna. Til slutt siger han sammen ved et 

kafébord og bestiller en marokansk øl. Han drikker seg dypt ned i glasset. 

Markedsplassen virker mindre truende sett litt på avstand. Han bestiller et nytt glass. 

Endelig får han ro på seg til å tenke gjennom besøket i doktor Gordeaus klinikk: Taxien 

stanset i Rue Lupebè, og han gikk med hamrende hjerte helt til han stod utenfor nummer 

24. En høy murvilla, nesten slik han hadde forestilt seg. I enden av gaten gikk den jevne 

trafikkstrømmen nedover en boulevard. I motsatt retning glimtet det blått i Atlanterhavet. 

Han var ikke sikker på nøyaktig hvor han var, muligens et sted i utkanten av sentrum. 

Taxien hadde tatt mange omveier, kjørt gjennom flere smug som han først trodde var 

blindgater, men som siden viste seg var forbundet med hverandre. Han stirret på 

gullskiltet ved ringeklokken. Clinique. Han trakk pusten og presset knappen inn. En høy 

dør. Et enkelt rom, svalt, en plante i et hjørne, en trapp videre oppover i bygningen, til 

venstre en resepsjon, en ung jente som løftet hodet og så ham i øynene. Jeg vil gjerne 

snakke med George Gordeau. Jenta smilte forsiktig som om henvendelsen var ment 

som en spøk, men deretter gled ansiktet tilbake i en blank og mørk kjølighet og hun ba 

ham vente på en polstret skinnbenk like ved skranken. Mens han satt der gikk gatedøren 

opp og en høygravid kvinne kom inn sammen med en eldre mann, begge to hilste før de 

forsvant opp trappen. Det gikk ti minutter. Et kvarter. En halvtime seinere åpnet døren 

seg igjen, og en ung kvinne kom leiende på en liten gutt. Også de hilste og forsvant opp 

trappen. Han vred seg på benken, svettet til tross for viften i taket. Jenta bak skranken 

stod og skrev et eller annet for hånd. Da pennekrafsingen opphørte snudde han seg, og 

hun slo straks blikket ned. Etter nesten en time sa hun monotont, liksom ut av ingenting. 

Du kan gå ovenpå. Han hadde ikke hørt telefonen ringe eller at hun hadde snakket med 

noen andre, og han reiste seg forvirret. Du mener opp trappen? Han pekte. Hun nikket, 

og det samme skjelmske smilet fikk ansiktet til å sprekke. 

 

III 

Doktor George Gordeau? Mannen med munnbindet snur seg, men svarer ikke med det 

samme. Øynene er fylt med en slags røyk. Han nikker mot stolen. Du er Anders Nimb? 

Han nikker. Ja. Rommet er varmt til tross for det åpne vinduet, hvite gardiner, hvite 



vegger, en beholder i metall for medisinsk avfall. Jeg er ikke George Gordeau, sier legen 

og trekker munnbindet under haken. Bare ta plass. Det er jeg som skal undersøke deg. 

Men … Jeg skulle gjerne ha snakket med Gordeau selv, han har ikke nevnt noen pris … 

Slapp av, dere kommer alltids til enighet, det blir alltid en løsning. Er du sikker? Skulle 

jeg ikke først undertegne papirene? Hvilke papirer? Ser du noen papirer her? Legen 

trekker av seg engangshanskene og kaster dem i beholderen som en musketer, finner et 

par nye, trekker dem på og peker med en hanskekledd finger. Han tenker på betjentens 

hånd på flyplassen. To hunder setter plutselig i et voldsomt leven et sted utenfor vinduet. 

Skynd deg nå, det er andre pasienter enn deg. Du kan kle av deg bak skjermbrettet.  

 Det intense ubehaget når han står naken foran en mann. Bare ta plass i stolen. 

Legg beina på bøylene. Han sprer beina og lukker øynene. Kjenner en skarp varme der 

nede når legen retter en lampe på kloss hold. Når får jeg treffe Gordeau? Han kjenner 

legens hender varsomt om eggene. Han er opptatt akkurat nå. Men det er Gordeau som 

skal foreta … inngrepet? Ja, selvsagt. Hånden holder hele skinnposen i hånden, løfter og 

drar forsiktig.  Hvor lenge har du hatt hormonbehandling? Døren går plutselig opp og en 

kvinnelig sykepleier kommer inn med en mappe under armen. Legen fjerner det sterke 

lyset. Hvor lenge har du ønsket dette? Hvor lenge? Jeg vet ikke … alltid, tror jeg.  Legen 

nikker. Du kan kle på deg nå. Maria har de nødvendige papirene, ikke sant? Maria snur 

seg og smiler først til legen, siden – på en annen måte – til pasienten.  

I en fart får han på seg klærne, på andre siden av skjermbrettet snakker legen og 

Maria sammen på arabisk. Da han er ferdig påkledd har legen forsvunnet, bare Maria 

sitter alene igjen med sitt mørke smil. Hun ligner kvinnen nede i resepsjonen. Kanskje de 

er søstre. Hun sitter bøyd over et skjema. Sexchange. Operation. Yes … Straks hun 

nevner ordet er det som om knærne svikter et øyeblikk, han vakler mot stolen.  Han har 

egentlig ikke tenkt på det som en operasjon, mer som et inngrep, men plutselig forstår 

han at operasjon er det rette ordet. Ta det med ro, Gordeau er svært dyktig. Han er den 

beste. Hva er prisen, vet du det? Seks tusen. Dollar? Ja, selvfølgelig. Så mye har jeg 

ikke. Hun ser et øyeblikk opp fra papirene. Vær så snill, kan jeg ikke få snakke med 

Gordeau personlig. Dessverre, Gordeau er ikke å treffe før i morgen. Hvor er han nå da? 

På ferie? Hjemme? Vet du hvor langt jeg har reist for å komme hit? Vet du hvor lenge jeg 

har levd … som …! Han ser nedover seg selv og hun måler ham, tilsynelatende uten å 

finne noe spesielt. Nei, sir, det vet jeg ikke.  Jeg har ikke seks tusen dollar … men jeg 

har … jeg har kanskje … fire.  Gordeau er her i morgen, som sagt. Kom tilbake da. Men 

operasjonen … Gordeau kan operere, men det kommer an på … På hva da! Beklager, 

sir, men jeg har ikke mer tid til deg nå, vi har flere pasienter. Hvis du har pengene, vil 



Gordeau vurdere deg på lik linje med alle andre. Hundene ryker i tottene på hverandre 

ute på gaten, menneskeaktige ul slynger seg opp langs fasaden, han hører den 

skjærende lyden fra pennen hennes, og oppdager først nå bordviften som dreier 

langsomt fra side til side og får arkene hun skriver på til å blafre. 

 

IV 

Han reiser seg fra kafébordet. Det har kommet et drag i lufta, teltdukene over 

salgsbodene blafrer og slår som seilene på en fullrigger når vinden skifter retning midt 

ute på havet. Uten at han har merket det, har det blitt mindre folk i gatene. En mager 

hund lunter forbi ham og forsvinner inn et smug. Han går samme vei tilbake, forbi 

mannen som for litt siden holdt de solmodne appelsinene opp mot ham. Nå står mannen 

med ryggen til, opptatt med å legge frukten i store kasser. En for en, forsiktig, som om de 

var av glass. Han kommer ut på den store avenyen. Her er vinden sterkere. Skjorten 

sitrer over magen og blåser seg opp som en ballong over ryggen. Det har mørknet enda 

klokken bare er litt over to, en slags dis driver over himmelen og slører for solen. Han 

begynner å gå i retning hotellet, tenker på det som skjedde før han forlot klinikken. Han 

hadde snudd seg og var på vei ut fra kontoret da han følte at noen så på ham. I 

forbifarten kastet han et blikk til høyre, mot et forheng av bambusbiter. Omrisset av en 

mann. Helt svart og stille. Det gikk kaldt gjennom ham. Mannen bare stod der. Forhenget 

bølget mellom dem. George Gordeau? sa han med grøtet stemme. Da gled skyggen til 

side og ble borte.  

Han går langs husfasadene og tenker på Vivian; Vivian hjemme i sengen med 

tunge øyelokk, Vivian bak rattet da hun kjørte ham til flyplassen, Vivian gående over 

plenen, ned til karpedammen der han satt på huk og stirret på fiskene, frosken. Stegene 

hennes som får de oppsvulmede øynene til å synke og bli borte. Er du redd? Vil du ikke 

reise? 

 På et øyeblikk har solen forsvunnet. Himmelen har mørknet. Like over ham er den 

nesten svart. Hjertet slår hardere. Et skilt med en enorm hvit pil vaier voldsomt i vinden. 

Han begynner å ane at han går i feil retning. Passerer en sammenrast bygning han ikke 

husker å ha sett før, en guttunge står på ruinhaugen og peker på ham med en kjepp. 

Han snur, går samme vei tilbake, raskere skritt, bilene stryker forbi med lange slør av 

støv etter seg.  Inngangen til markedsplassen, han nøler, men går inn. Mannen med 

appelsinene er borte, bare skjelettet av salgsboden står der og rister i vinden, noen 

kvinner i svart står i en døråpning, men trekker innenfor da de ser ham. En lav susende 



lyd, som fra et bål. Noe i luften. Sand. Han stirrer i håndflaten. Bittesmå rødlige 

sandkorn. 

 

Har han vært her før? Stanser, blir usikker. Et skilt formet som en snabelsko. Nei. 

Han snur, går tilbake samme vei. Sanden bruser om ørene, trenger inn i nesen, ørene, 

munnen. Han puster gjennom skjorten. Himmelen er rødlig, nesten lilla over hustakene, 

som om et tankskip gikk opp i flammer ute i havet. Han begynner å bli redd for alvor. 

Ingen mennesker er ute nå, alle må ha visst om sandstormen, bare ikke han. Natten av 

sand virvler forbi og tvers gjennom ham, legger seg som fint støv i lungene. Det ene 

gatehjørnet er prikk likt det neste, husfasadene glir over i hverandre. En dør, og noen 

minutter etterpå en annen, med nøyaktig samme håndtak. I enden av en trang gate 

skimter han ryggen til en mann. En turist? Var det flere der borte? Han synes det ble 

snakket engelsk. Han setter opp farten, men mannen beveger seg minst like raskt. Ved 

neste gatehjørne ser han ryggen passere foran et vindu. Hei du! Vent! Mannen hører 

ingenting, forsvinner bare dypere inn i den rødlige veven av sand. Han får sandkorn i 

munnen idet han roper. Vent! Han løper alt han klarer. Rundt et hjørne. Et portrom. En 

åpen plass. Et torv? Han holder hånden over øynene. Ingen. Tomme salgsboder hvor 

han snur seg. Lerretsduker i vinden, som de gjenglemte krigsfanene til en armada, jaget 

og spredt for alle vinder. Så står han der. Litt til høyre, en svart kontur mot en blass 

murvegg. Ikke mer enn fem meter unna. Han er andpusten, men må holde skjorten foran 

ansiktet for ikke å få sand langt ned i lungene. George Gordeau? Er det deg? Skikkelsen 

svarer ikke, tar i stedet et steg fram, og enda ett. Sanden hyler om hushjørnene, han ser 

for seg et fint rødlig støv legge seg over furene i hjernen. Et hode. Halvlangt hår. En 

mann? Ja. Enda et steg nærmere. Hvor gammel? Gordeau? sier han igjen, men denne 

gangen mest til seg selv. En araber? Nei, håret virker lyst. Eller er det bare sanden som 

bedrar? I AM LOST! roper han. DO YOU KNOW WHERE WE ARE?? Ett skritt til. 

Skikkelsen virker med ett mye høyere. DO YOU KNOW … En kjempe. Så ser han 

ansiktet utydelig gjennom sanden. 

 

V 

Han våkner liggende på et hardt golv. Alt er lyst og hvitt. Som i himmelen eller i en 

operasjonssal. Han rykker til. Så bøyer en araber seg over ham. You ok? You sleep in 

sand. I found you. No good. No good. Noen sekunder ser han dobbelt, det mørke 

ansiktet løsner, og et identisk, nesten gjennomsiktig fjes, glir ut til siden, før det igjen 

smelter sammen med det gamle. Lydene rundt ham blir klarere, musikk. Stemmer fra et 



fjernsyn eller en radio. Spedbarnsgråt. Så kommer alt tilbake. Hvor han er. Hvor han 

skal. Sandstormen. Mannen han fulgte etter. Som snudde seg. Som han dro kjensel på. 

Som han hadde sett på flyplassen da han landet, sittende bakerst på bagasjetoget.   

 Ute har det klarnet opp. Sanden ligger i gatene som misfarget snø, noen siste 

støvkorn svinser i vinden. Folk er ute i gatene igjen, det knaser under sandalene når de 

går forbi. Solen varmer. Nå kjenner han seg igjen. Han står på den samme 

markedsplassen, bare i andre enden. Nå ser han kafeen hvor han satt, salgsbodene, 

mannen med appelsinene, og det trange smuget ut til avenyen. 

Tilbake på hotellet blir han stående noen sekunder utenfor rommet sitt, før han 

med en brå bevegelse vrir om nøkkelen og river opp døren. Ingen. Hva hadde han ventet 

seg? Pengene har han ennå i beltet rundt magen, sammen med passet og lommeboken. 

Ingenting mangler. Han setter seg på sengekanten, legger kofferten over knærne, finner 

fram brevarkene han fikk med seg fra resepsjonen og begynner å skrive: 

 

Kjære Vivian 

Nå er jeg her. Jeg har vanskelig for å tro at det snart skal skje. Jeg har vært på klinikken 

og blitt undersøkt, men George Gordeau kommer ikke før i morgen. Jeg er redd. Jeg gikk 

meg vill i en voldsom sandstorm og besvimte. Noen fant meg og bar meg inn i et hus 

hvor jeg kom til meg selv. Av og til tror jeg at jeg ser syner. Var det feil av meg å reise? 

Vil du elske meg når jeg kommer tilbake? Slik jeg er da? Jeg vet ikke lenger hva eller 

hvem jeg er. Folk stirrer på meg. Jeg skal bli så glad når alt dette er over! Bare jeg får 

snakket med Gordeau i morgen, bare han vil operere. Bare jeg får se Gordeau. Det føles 

plutselig som om han er den eneste jeg kan stole på. Kanskje alt ordner seg nå? Med 

oss. Med meg. Jeg er så redd for å miste deg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ber til 

Gud, tror du han hører? Kjære Vivian, jeg elsker deg så høyt. Hils fiskene og frosken i 

karpedammen! Skriv eller ring! Adresse: Rue d’Azial 63, Dar el Beida, telefon 

3074173057001 

Din A 

 

Fullstendig mørkt. Eller en tanke mer grått litt lenger framme? Han nærmer seg, eller det 

grå nærmer seg. Vanngress. Viftende i en umerkelig undervannsvind. Av en eller annen 

grunn kan han puste. Han glir gjennom det vektløse mørke, forbi enorme stengler som 

strekker seg nedover og oppover uten at han ser enden på dem, han svever under 

vannliljene, sneier overflaten og synker mot den svarte gjørmebunnen. Så er det lyst, og 

han svever fremdeles. Solen vugger i vannet over ham. Inn under torvmørket glimter det 



i de svarte froskeøynene. Frosken er større enn ham selv, men han blir ikke redd, 

svømmer bare litt på avstand og ser frosken stige mot overflaten med to dovne sprak. Så 

et ansikt der oppe. Ved siden av solen. Håret bølgende, i ferd med å flyte ut og blande 

seg som melk i vannet. Han svever helt stille i skyggen av et vannliljeblad, stirrer opp. 

Det går lang tid. Ansiktet bølger som en fane i vinden. Så plutselig forstår han.  

 

VI 

Rommet er helt lyst. Ute vrimler det av lyder fra gaten. Det første han tenker: George 

Gordeau.  Han kommer seg opp, går inn på det kummerlige badet, kler av seg, ser 

nedover seg selv og tenker; dette er siste gang. Han tapper badekaret fullt, vannet har 

en rustrød farge, det blir ikke ordentlig varmt, han senker seg nedi, på bunnen kjenner 

han hva det er; finkornet sand. 

 

Taxien gjennom gatene, ved et gatekryss ser han havet en lang stund, en grå dis utover 

så langt man kan se. Hjertet hamrer da han går langs fasadene i Rue Lupebè, håret er 

ennå vått i tuppene. Den hvite murbygningen, de fullstendig svarte vinduene oppover i 

veggen. Der.  

 Denne gangen behøver han ikke vente. Jenta bak skranken peker mot trappen. 

Hun smiler ikke. Nå går alt så fort. Opp trappen. Hva skrev han egentlig til Vivian? 

Husket han adressen? Telefonnummeret, var det riktig? Men telefonnummeret hit til 

klinikken, det hadde verken hun eller han. Nedover korridoren. Hvis han nå ble … hva 

om hun forsøkte og ikke fikk tak i ham? Hva om … Han kjente igjen døren fra forrige 

gang. Messingskiltet: Doktor Gordeau. Døren går opp før han rekker å banke på. Der 

står Maria. Han blir glad og lettet over å se henne igjen, bak henne, ved forhenget står 

legen som undersøkte ham. Skuffelsen som et stikk i brystet. Hvor er Gordeau? Han 

kommer, svarer Maria. Legen forsvinner som et gjenferd inn i det knitrende 

bambusforhenget. Så han er her i dag, altså? Ja visst! Plutselig merker han en slags 

vegring mot å møte Gordeau likevel. Kanskje det er best å utsette avtalen? Utsette? 

Maria stanser midt i en bevegelse og ser forundret på ham. Det er jo for seint nå. For 

seint, hva mener du? Gordeau har jo kommet. For deg.  Det betyr at han godtar en 

lavere pris? La oss se hvor mye du har. Han løsner pengebeltet og legger alle sedlene 

på bordet. Hun teller dem, mens han lytter etter stemmer på andre siden av forhenget. 

Det er nok, sier hun kort. Nok? Det betyr …? Ja, Gordeau er klar. Nå? Vær vennlig, sett 

deg i stolen. Bordviften dreier fra side til side og får sedlene til å blafre som vissent lauv. 

Men … jeg ante ikke at det skulle gå så fort … skal jeg ikke hilse på ham først? Gordeau 



hilser ikke på pasientene før etterpå. Etterpå? Vær vennlig, ta av klærne. Han får på seg 

en grønn skjorte. Du får noe beroligende først. Før han vet ordet av det, setter hun 

sprøyten i ham. En smertefontene brer seg i låret, deretter blir det numment. Sånn, da 

går vi inn. Hun leier ham i hånden og skyver forhenget til side. En liten operasjonssal. 

Hvite vegger, ei rund klokke over ei tralle med instrumenter. En metallbenk midt på 

golvet som et alter. Han må blunke flere ganger, men sløret foran øynene forsvinner 

ikke. En dis foran lampene. Maria, Maria. Han hører seg selv snakke, mens hun geleider 

ham ustøtt over golvet. Som om de har danset hele natten og nå så vidt er i stand til å 

gå. Så ligger han på benken. Han kjenner et overveldende lys uten å se det. Nå sovner 

du snart. Doktor Gordeau, hører han en stemme si, han forsøker å åpne øynene, men 

forstår snart at de allerede er åpne. Er det deg? Er du her? Er du her? Svar meg da! Han 

roper. Eller hvisker. Han puster. Det er alt. Så renner ansiktet over ham ut i vannet som 

melk.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


