
5

Torsdag d. 12. april

Blodet sprøjtede

Klokken var et kvarter i et torsdag d. 12. april, dagen før den 
internationalt postulerede ulykkesdag, og jeg havde lige savet 
den yderste del af min venstre tommelfinger af med en elek-
trisk stiksav.
 Jeg stirrede på fingeren, det vil sige det, der var tilbage af den. 
Dens blege senvinter-hud og så det der mørkt lyserøde indeni. 
Tænkte ganske sagligt, at jeg da havde savet den pænt lige af, at 
snitfladen var jævn, og det måtte vel være godt. Ikke? I mit indre 
søgte jeg efter relevante erfaringer, men jeg var blank. Tom. Min 
viden om afsavede kropsdele var absolut begrænset. Snitfladen 
var i øvrigt ret svær at bedømme, da en massiv strøm af blod 
pludselig sprøjtede lige op i luften. Som en lille gejser.
 Saven faldt på gulvet med et enormt brag. Måske tabte jeg 
den. Måske smed jeg den fra mig. Det kan jeg ikke huske. Jeg 
greb fat om tommelfingeren med højre hånd og holdt hårdt fast 
om den. Så hårdt, at knoerne blev hvide. Der gik et sekund, der 
gik to. Jeg så, hvordan saven med vildt vibrerende savblad bevæ-
gede sig hakkende hen over gulvet.
 Det ligesom flimrede for øjnene, en slags gråmeleret myrer-
nes krig, og den første strøm af blod trængte ud mellem højre-
håndens tommel- og pegefinger. Som på et givet signal begyndte 
der så at løbe blod ud mellem alle fingrene, og den højre hånd 
blev langsomt farvet stærkt rød. Jeg prøvede at klemme endnu 
hårdere til, men blodet blev ved med at sive igennem. Det dryp-
pede ned på det hvide arbejdsbord, så hurtigt at man skulle tro, 
at nogen stod og sprayede med rød maling.
 Pludselig føltes det, som om mavesækken blev tømt for 
indhold. Som om jeg stod i en elevator, hvor wiren netop var 
sprunget. I stedet for lige så stille at blive ført opad, var jeg ved 
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hovedkulds at styrte lige ned i en skakt. Jeg var nødt til at slippe 
tommelfingeren og gribe fat i en stol for at finde balancen igen. 
Blodet fik frit spillerum, det løb og bugtede sig og pumpede ud 
fra det, der engang havde været en af mine vigtigste fingre. Det 
stivede skjortebryst fik røde prikker.
 Satans. Far ville blive sur.
 Det her burde gøre ondt, tænkte jeg pragmatisk. Hvorfor gør 
det ikke ondt?
 I samme sekund eksploderede en bombe midt i hånden.
 Og så en til.
 Og en til.
 Smerten var hård og rødglødende. Det gjorde helt og aldeles 
ufatteligt ondt.
 Jeg prøvede at trække vejret dybt, men det var umuligt. Hal-
sen var snøret helt til, der var ingen ilt.
 Jeg så mig omkring i stum panik. Al aktivitet var ophørt. Ingen 
drejede længere. Ingen lavede gipsafstøbninger, bukkede metal-
plader eller svinede med papmaché. De stirrede bare tavst på 
mig, på pølen af friskt blod på gulvet, mine blodige hænder og det 
blodrøde håndaftryk på stoleryggens træ.
 De var stille.
 Aldrig havde de været så stille. Det eneste, man hørte, var 
saven, der aggressivt bankede mod gulvet. Lyden af metaltænder 
mod sten.
 Det var, som om jeg befandt mig fyrre meter under havover-
fladen. Trykket fra tusinder af kubikmeter vand umuliggjorde alle 
hurtige bevægelser, gjorde kroppen langsom og træg. Det var, 
som om sigtbarheden blev dårlig, uklar, og lyden af saven ligesom 
blev trukket ud, fordrejet. Jeg så på mine klassekammerater. De 
stod ved deres arbejdsborde og bølgede ganske langsomt. Som 
tang, nåede jeg at tænke, før det endelig lykkedes mig at få luft og 
skrige af fuld hals. Lyden var skrattende, grov, som om jeg ikke 
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havde åbnet munden hele dagen.
 Jeg skreg med vidtåbne øjne, mens eksplosionerne i tom-
melfingeren afløste hinanden. Jeg skreg, som jeg aldrig, virkelig 
aldrig, havde skreget før, og det var mig umuligt, simpelthen 
fysisk umuligt, at holde op. Jeg søgte Enzos øjne, men hans 
ansigtsudtryk var ikke nemt at tolke bag beskyttelsesbrillerne. 
Elastikken om baghovedet var så stram, at den skar sig ind i 
huden og trykkede hans runde kinder opad og sammen inde 
under det ridsede glas. Han rev sig løs fra den stivnede gruppe. 
Bevægede sig som en robot og ligesom i ryk. Uden at tage blik-
ket fra mig bukkede han sig ned og samlede noget småt op fra 
gulvet, noget småt lyserødt, som han rakte mig. Da jeg ikke 
gjorde noget forsøg på at tage imod det, lagde han det på min 
højre håndflade. Så segnede han lydløst om på det blodige gulv, 
mindre end en meter fra saven.

Valter løb. Løb, så de bløde lokker flagrede. Normalt bevægede 
han sig langsomt og værdigt. Ikke nu. Aldrig nogensinde havde 
jeg set ham komme så hurtigt fra katederet til arbejdsbordene 
bagest i lokalet. Jeg kunne ikke høre den karakteristiske lyd af 
hans hæle mod stengulvet, og det undrede mig, indtil det gik op 
for mig, at det var min egen stemme, mit eget langtrukne skrig, 
der gjorde det umuligt for alle andre lyde at nå trommehinderne.
 Jeg så ned på min usårede højrehånd. Studerede genstanden i 
håndfladen. Jeg vidste, hvad det var, der lå der, men jeg kunne ikke 
fatte det. Det lod sig ligesom ikke gøre. Det var for … absurd. For 
fornuftsstridigt. Og simpelthen for ulækkert, for den sags skyld.
 Der i min håndflade lå en del af min krop. En del af mig.
 Den yderste del af min tommelfinger.
 Den var så let, ikke tungere end en ært eller måske to. Man 
kunne knap nok mærke den.
 Jeg ville ikke se på den, men det var umuligt at lade være.
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 Det yderste, runde stykke af neglen var intakt. En lille flis af 
en savspån sad fast på den blodige kødfulde side. Jeg kunne ane 
noget hvidt bag blodet, og det gik op for mig, at det var knoglen. 
Mit eget skelet.
 Jeg havde taget fejl. Snitfladen var ikke jævn. Kødet var revet 
op, som hakket kalv og flæsk. Et kort øjeblik sortnede det for 
mine øjne. Desværre besvimede jeg ikke. Ikke lige da. I stedet 
skyllede en voldsom kvalme op i halsen, og det lykkedes mig med 
en viljestyrke, som var en russisk gymnast værdig, at holde op-
kastningen  tilbage.
 Savens aggressive hakken standsede abrupt. Valter havde he-
vet stikket ud. Og i nøjagtigt samme øjeblik blev jeg tavs. Som om 
saven og jeg havde været sat i samme kontakt.
 Der blev stille. En rungende stilhed.
 Valter tog et skridt hen mod mig. Han stod tæt på, socialt in-
kompetent tæt på, og hans åndedrag slog i små, mynteduftende 
pust mod mit ansigt. Han sank noget, og i hans gråblå øjne kunne 
jeg se ren bestyrtelse. Måske ligefrem panik. Det havde noget at 
gøre med, hvor hurtigt hans irisser bevægede sig fra side til side. 
Små, uanseelige bevægelser. Der gik et par sekunder, og vi stod 
der bare. Med blikkene låst fast i hinanden.
 Så var der en lyd. En langtrukken klynken. Valter og jeg så 
samtidig ned mod gulvet. Der lå Enzo. Det så ud, som om nogen 
havde fastfrosset et billede fra en skrækfilm. Saven befandt sig 
knap en decimeter fra hans højre øre. Han havde blod på kinden 
og i håret. Blodstænk på beskyttelsesbrillerne. Mit blod. Hans 
brune øjne var vidt opspærrede, og hans mund stod åben, som 
om han havde villet skrige, men var gået i stå. Jeg bemærkede, at 
lynlåsen i hans gylp stod lidt åben.
 Pludselig lød der forsigtige trin. Et syntetisk klik. Jeg kastede et 
blik tilbage og fik et blændende, blåhvidt lyn lige i hovedet.
 Klik.
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