
 
 

21 knivstik 

 

Marías tante er rasende. Alt er blevet gjort fra hendes side, men som sædvanligt 
mangler der beviser. Harmen vælter gnistrende ud af tøjet på hende. 
 
Som socialarbejder har hun set mangt og meget. For meget. Så meget, at hendes 
næste skridt vil afgøre, hvor lang tid hun kan være socialrådgiver – eller kan leve. 
 
Claudia vælger at bide harmen i sig og fortsætter med det mulige – at lindre 
lidelsen lidt for Bogotás udstødte børn.  
 
Claudia endte også med at blive chef for Casa Bonita.  
 
Casa Bonita er lokaliseret som en lille fæstning på en bjergskråning med udsigt 
over en del af Sydbogotá. Redningsfortet er et af hovedstadens største akutcentre 
for voldsramte børn. 
 
21 knivstik. Med samme type blad fra knive, specialfremstillet til D.A.S. agenter. 
 
D.A.S. – Departamento Administrativo de Seguridad – er Colombias CIA, og de 
ansattes opgaver er mange og alsidige. En stor del af departementets 
medarbejdere er specialtrænede, civilklædte spioner, der bevæger sig ind på 
fjendens territorium for at opsnuse viden samt udføre konkrete missioner. Alt af 
hensyn til nationens sikkerhed. 
 
Det må jo ikke glemmes, at nationen har mange fjender iblandt sig selv: Det 
slimede mafianetværk, det terroriserende guerillatyranni, de ligeså terroriserende 
paramilitære kampenheder, bekæmpelse af narkotrafik, afsløring af bagmændene 
for vaskede dollars, organiseret bandevirksomhed, voldelig kriminalitet, 
kontraspionage genereret af nabokongen Hugo Chavez´ socialistiske paradis, og - 
var der noget, jeg har glemt? 
 
Sandsynligvis! 
 
Ikke underligt, at mange colombianere figurerer på D.A.S.´ lønningslister. 
 
Hector Rodriguez´ 21 knivstik var at finde alle steder på kroppen. Fra halsen lige 
under den halvstubbede hage og ned til maveregionen under navlen. Hector ville 
aldrig have været obduceret, hvis ikke Claudia, hans søster, havde insisteret til 
det sidste. 
 
“Hector Emilio Rodriguez! Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord 
skal du igen opstå!” 
 
Det virker som om, den unge pater har messet disse fraser hundredvis af gange 
før. I sin lange, hvide ordonnans med det smukke, men til dagen mørke og 
halvtriste messehagel bliver de tre små skovlfulde jord ceremonielt kastet oven på 
Hectors hvide kiste. Den enkle kasse er den absolutte billigudgave uden 
velhavernes ornamenteringer, vinduesluge og himstregimser. 
 
Obduktionen to dage tidligere havde fastlagt, at Hector Rodriguez var afgået ved 



 
 

døden ved adskillige dybe knivstik i brystregionen. På spørgsmålet om 
mordvåbnets herkomst blev det noteret i politiets rapport, at der var tale om en 
kniv. 
 
Da Claudia ved sin undersøgelse af sagens akter fandt ud af, at 
aflivningsgenstanden var en D.A.S.-kniv, blev det naturligvis rettet i den endelige 
rapport.  
 
Af gode grunde måtte D.A.S.-kniven have været en stjålet dolk, som morderen 
benyttede sig af i gerningsøjeblikket. Det er jo ingen nyhed, at der hele tiden bliver 
stjålet så meget – desværre også våben.  
 
Mere vigtigt er det dog at erindre sig, at det ville være det rene vås blot at forestille 
sig, at folk fra D.A.S. kunne nedværdige sig selv til så meget som at krumme det 
mindste hår på en uskyldig colombiansk medborger. Endelig – ikke at glemme – 
skal det bemærkes, hvor Hectors hullede krop blev fundet henslængt: I Bogotás 
Bronx!  
 
I Bronx samler myndighederne 3-4 lig op hver dag, som om de var ansat i det 
lokale renovationsselskab. Sr. Rodriguez var blot en af de uheldige, der befandt 
sig i de skadelige sociale miljøer og derfor ikke nåede at leve længere end 
gennemsnittet. 
 
Hector var jo heldig. Han rester kunne da genkendes og identificeres. Det er lidt 
sværere, når banditterne løber væk med hovedet, fjernet alle spor ved at skamfere 
ofret til ukendelighed, eller sendt uidentificerede kropsdele med pakkepost til 
deres værste ærkefjender. 
 
De fleste politirapporter er da også fyldt ud med et X under ”fulde navn.” 
 
Nej! D.A.S. forbryder sig ikke over for nationen! Tværtimod!  

  
Kun fire partier kender tilsyneladende sandheden om Hectors blodige og triste 
endeligt: 
  
1) Hector – men politiet kan af gode grunde ikke spørge ham. 

  
2) Morderen – mon han, eller for den sags skyld - hun - selv vil melde sig? 

  
3) Vidner – hvor finder man dem, hvis politiet ikke har tid til at undersøge 

mordsagen? Desuden skal man jo ikke blande sig i, hvad andre mennesker gør. 
Man kunne jo let selv blive anklaget for mordet. Det er jo rart for justitsen at 
sætte navn på en forbryder med alle politirapporternes Xer. Det vægter mere 
på Policía Nacionals årsstatistikker, som regeringen gerne vil have hele tiden 
ser bedre og bedre ud. Af internationale hensyn ikke mindst. Vi skal dog ikke 
forestille os, at en bagatel som mordet på den fattige gademand, Hector, nogen 
sinde vil kunne formidles i massemedierne. Der er vigtigere sager, som 
pressen må tage sig af. Tag for eksempel nationens sikkerhed! 
 

4) Gud – Han så mordet, men hvem ville finde på at blande Ham ind i mordsager? 
Hvem andre end de pårørende ville henvende sig til Ham i sådan en sag? 
Spørgsmålet om Gud hører jo til ved den ugentlige søndagsmesse – hvis man 
overhovedet ønsker at lukke Ham ind dér. 
 
The show must go on! 



 
 

 
Apropos hun – altså de kvindelige banditter og bødler: Det fortælles mig fra folk, 
som har forstand på det, at kvindelige lovovertrædere i Latinamerika – det være 
sig kvindelige comandantes hos guerillaerne eller ulveledere i gadebanderne – har 
en tendens til større brutalitet end hos deres mandlige kolleger. Blandt nogle af de 
lærde kalder man dette patologiske fænomen for María syndromet. 
 
María, Guds Moder, er jo ydmygheden selv og pr. religiøs overlevering dydens 
forbillede for mange latinske piger. Grundet baggrund, opvækst og 
omstændigheder gør nogle kvinder oprør imod den fromme idoldyrkelse, og 
reaktionen kan flippe kaotisk ud i ekstremistiske, ydre manifestationer, der især 
har det mandlige køn som målskive. En slags macho med omvendt fortegn. Man 
kunne kalde fænomenet macha. 
 
Kunne Hectors morder være en kvinde? 
 
Macho vedbliver dog stadig at være den overvejende trend. 
 
Et par ord til forsvar for de stakkels politifolks vilkår: Ligesom Hectors ulykkelige 
sag er der jo tusindvis af andre sager at tage sig af, plus månedsvis af skriftligt 
dokumentationsarbejde i form af rapporter, fotos o.s.v. Desuden, presset oven fra 
med direktiver om at holde byen renset for gadekriminalitet – og til den usle løn – 
er det da indlysende, at man ikke kan drikke mange kopper kaffe og smøge for 
meget på nogle billige Marlboros i alt for lang tid over hver enkelt sag, der bliver 
lagt i ens hænder. Der skal jo fremlægges resultater, ikke mindst med henblik på 
at kunne blive forfremmet en uvis dag i fremtiden. Det vil give lidt mere ind på den i 
forvejen så overbelastede bankkonto. Man har jo kone og børn, ikke? Ved 
muligheden for selv den mindste opgradering i korpsets rangsystem ville man få 
lidt mere at skulle have sagt – og lidt mere respekt fra ens undersåtter. Der skal 
stærke – og kolde – skuldre til for at mænge sig op imod den privilegerede 
magtelite. 
 
Er der noget, vi kan nikke genkendende til fra vore breddegrader? 
 
Oprøret står tegnet i Claudias slidte ansigt ved broderens grav, mens hendes 
omfavnende arm blidt holder omkring Marías lille krop. 
 
Marías far er død. Hun har ikke set ham særlig tit. Men det er hendes far, der nu er 
stedt til hvile i den tarvelige kiste med tre skovlfulde jord på. Fra den kolde kasse 
synger tre-fire farverige blomsterbuketter af Colombias smukkeste roser deres 
groteske aftensang til det tavse publikum.  
 
Hvor mange søskende var det nu, Hector havde? Elleve. Flere? Nogle få af dem er 
mødt op. Nogle ved slet ikke, at far er død. Han har jo altid været borte. Andre 
kender slet ikke Hector. Hvem er han? 
 
Marías mor er ikke dukket op. Estela ryger ustandseligt ind og ud af Bogotás 
kvindefængsler. Hun er godt kendt i Den Gode Hyrde med sine tårnhøje mure, 
pigtråd, vagter og rytmer. Pladsen i magthierarkiet inde i fangernes fort venter på 
hende med dyb respekt, når den tunge vej i de stramme håndjern fører fra gadens 
fængsel retur til den colombianske koncentrationslejr. Her kan man som indsat 
bevæge sig frit omkring, men ikke frit ud.  
 
I fængslet uden for mur, tårne og andre adskillende demarkationsmonumenter, 
der afskærer to verdener, som i princippet i sidste ende ikke er så forskellige fra 



 
 

hinanden endda, jagter Estela i hvileløs overlevelsesdrift efter sit bytte for at 
mætte den prøvede krop. Som en ensom hunulv i metropolitantundraens isørken 
afsøges enhver krog og gyde i håb om fangst. Gader, indkørsler, trappeafsatser, 
korridorer – alt har muligheder i sig. Snart hviler hun her, og snart dér, og snart 
ingen steder. 
 
Graven er sikker hvile. Og Himlen er endestationen. Estelas sidste håb. 
 
Gadens mareridt starter sent om aftenen, når almindelige mennesker har lagt sig 
sikkert i hi med idyllen bag lejlighedens eller husets pallåse, jernbomme og 
metalgitre for døre og vinduer for at holde den udefra truende fare på behørig 
afstand. I disse fængsler vil man helst opgradere sin viden om volden gennem Tv-
kanalernes selekterede, levende grafik og fra den øvrige officielt frie presse, så 
der er lidt nyt at forarges over på arbejdspladsen i morgen.  
 
En borger med respekt for sig selv er en velinformeret og engageret skatteyder og 
valgdeltager med hele den sminkede facade i de rette folder. En respekteret, 
kulturel borger besidder et supermarked af underholdning til sig selv og sin familie 
i det lille hjemmefort. 
 
Hvad der egentlig foregår bag facaden ved kun Gud. Ikke engang konen har 
tilstrækkelig indsigt, men køre med på velfærdets forlorne vogn med dets 
kortsigtede muligheder for selvtilfredsstillelse. 
 
Mens teatret spiller for fuld skærm i de små hjemmebastioner, er der natligt jagt 
uden for. Kyniske politipatruljer iværksætter i ly af mulm og mørke deres vold, når 
gadefolket jages væk som flokke af tyrkerduer fra storbyens halmtorve, 
kropsvisiterer dem, eller gør det, der er værre. Ydmygelsen er det stærkeste 
middel til ydre kontrol. Andre politifolk forsøger hæderligt og oprigtigt at udføre 
deres nattjeneste inden for lovens beskyttende rammer.  
 
Men hvem er de gode, og hvem er de onde? Uniformen er den samme. 
 
Den slags trivialiteter kan dog aldrig stå model til nætterne, hvor jagtsæsonen går 
ind på gadens levende bytte. Fænomenet er kendt som social rengøring og starter 
i en eller anden krog af storstaden. Fangstkvoterne er i de første 
overraskelsesangrebstimer optimale, men daler stødt langsommere, fordi 
gadefolkets jungletrommer dundrer advarende i ud alle nicher af den fortravlede 
storby. Nu sker det igen! 
 
Vi ved altid besked meget hurtigt. Vores venner eller venners venner fra vejene 
derude i metropolens mylder holder os løbende orienteret om nyhederne fra 
gaden, så vi ved, hvad der foregår. I disse nætter overfyldes alle de hjemløses 
herberger med alt lige fra babyer til oldinge. Alle gemmer sig, hvor de kan, efter at 
Bogotás over 5.000 kilometer lange kloakanlæg er spækket til bristepunktet med 
gamines i alle aldre. Byens gadebørn. 
 
Rotterne må rotte sig sammen på mindre territorier. Maden og pladsen må deles 
endnu mere. 
 
Kun om dagen dukker hovederne frem fra det skjulte for at vejre tilstanden. Når 
faren fornemmes ovre, sendes først spejdere ud for at finkæmme situationen, 
ligesom Noa sendte fugle af sted over verdenshavet for at finde fast grund under 
sig. 
 



 
 

Massegravene taler sit eget sprog. Alt for mange bunker at børn og unge er blevet 
fundet. Nogen uden visse organer. Andre med et ekstra hul gennem hjerneskallen. 
Alt for mange laserklædte landstrygere og lusede ludere er ikke at finde mere. 
 
Inden kassevognen holder helt stille, vælter maskeklædte skikkelser ud af 
bagdøren for at hapse gadefolk, næsten på samme måde som dyreværnet 
indfanger løbske køtere. 
 
Hvor køres de hen? 
 
Pressen har gjort tvangsfjernelserne vanskeligere. Nu er turen ud af byen længere 
end før. Kadaverne må dumpes i mere ensomt beliggende områder for ikke at 
vække unødig opmærksomhed. 
 
Det hævdes, at Bogotás gader for nogle år siden blev rengjort under et paveligt 
besøg. Omkring 100 busser var sat ind i opgaven. Hvor blev de kørt hen? 
 
Undertiden passerer jeg unge mennesker med logoet Sorte Hånd påtrykt på 
bagsiden af den sorte vindjakke, de har på. Nogle påstår, at bevægelsen er et 
rengøringsfirma i Bogotás gader. Illegalt, naturligvis. 
 
Andre grupper eksisterer vel også. 
 
Mennesker forsvinder. 
 
Hvem er de? Hvem betaler dem? 
 
Som med internationale, økonomiske konjunkturer, således også colombianske 
hoveder. I 1990erne var politihoveder sat til en pris på 100 dollars pr. stk. Høj 
kurs! 
 
Estela hører til de lykkelige. Hun er endnu ikke faldet i fuglefængernes garn. 
 
Måske burde Estela være taknemmelig for, at hendes hjem ikke var Barranquillas 
gader. 
 
I Barranquilla tæt på det Caraibiske Hav inviterede et hospitals nattevagt gadefolk 
ind på en lille, frisk kop tiltrængt kaffe, når de på deres natlige vandringer 
spadserede forbi porten for vareindlevering på hospitalets bagside. En ad gangen, 
naturligvis. Rart med en forfriskning og anstændig pause som en lille, velfortjent 
afbrydelse på den sædvanlige promenade under den mørke stjernehimmel. 
 
For mange blev det deres sidste kop kaffe. Under nydelsen af herlige 
colombianske bønner ramte en hård genstand dem i nakken, og livet sluttede brat. 
 
Universitets Medicinske Fakultet havde brug for kroppe, som de studerende kunne 
skære i, med henblik på at redde liv. 
 
Frihed, lighed og broderskab er utopiske drømme, så længe mennesket er sygt. 
 
Claudia har for længst opgivet at få Marías mor rehabiliteret. Alle har opgivet 
hende. Lige så snart, som der er spist på herberget, og hun kommer til opvasken, 
er hun strøget. Det har aldrig været Estelas stærke side at blive skemalagt. 
 
Herberget gav da trods alt en seng og mad for én dag. En mindre dag at skulle 



 
 

overleve. Hver dag har nok i sin plage. Håb – selv det mindste – skal søges på 
andre solsystemers planeter. Og kun stjerner kan nå så langt. 
 
Og dog! Er hun glemt? Blev Hector glemt? Claudia? María? Du og jeg? 
 
Når det kommer til stykket: Hvad er egentlig forskellen, hvor liv møder død? 
Slukker mørke for lys eller tænder lys i mørke? 
 
Gadens mennesker vimser omkring i tusindvis som kakkelakker spredt ud over et 
helt kontinent. 
 
Gadefolk er deres egne herrer – og damer. Ingen er over dem. Under dem er kun 
de, som finder sig i – eller er tvunget til - at blive hånet, sparket, terroriseret og 
kontrolleret, for at håbe på den modydelse, der gør, at de kan overleve i dag. 
Udskiftningen af undersåtter foregår med samme hyppighed som at skifte 
undertøj, hvis man da ikke er et ubeskyttet barn i en udslidt krop uden 
valgmuligheder. Når man ikke har flere under sig til at kue, fordufter identiteten 
som en udvisket tåge. Livet bliver for alvor meningsløst. 
 
Og dog. Når alt andet er knust og tabt, er Himlens håb ikke smadret hos Estela. 
Hun tager Himlen med sig i sin grav. 
 
Har du nogen sinde hørt om, at Himlen kan være i en grav? 
 
Under den højtidelige, men triste begravelsesceremoni står María ubevægelig, 
halvt begravet i tante Claudias store arm. Marías lange, fine sorte hår dækker 
pinligt over hendes tomme og udtryksløse ansigtsudtryk, der ikke fortrækker en 
mine.  
 
Som en kustodes stivnede mimik i Madame Tussauds Vokskabinet. 
 
Ingen reaktion. Tilsyneladende. 
 
Års kamp og skjulte lidelser har arret et barn, der ikke var årsag til hendes 
opkomst. Tiden lagde en skal som en maske omkring hendes smukke ansigtstræk. 
Smerten kunne ikke deles, men måtte bæres selv, og til sidst krakelerede hele 
hendes modige forsvar. 
 
Men ikke ved fars grav. María reagerer 4 år efter. 
 
En eftermiddag kommer Estela til Oasens indgangslåge. Hun vil ikke ind, men blot 
snakke med María. 
 
Efter snakken med María får jeg anledning til at sludre et par ord med hendes mor. 
 
Under samtalen triller tårerne frem fra Estelas bitre og hårde øjne i et endnu mere 
forstenet ansigt end det ansigt, datteren havde, da vi for nogle år siden samlede 
hende op i rendestenen. De blege kinders furer er som wadier, der flyder over, når 
nedbøren er kraftigst og kilderne springer 
 
Hårdføre, stolte kvinder græder imidlertid ikke. Hurtigt bliver alle 
efterladenskaber af svaghed tørret væk i et snavset jakkeærme, der ikke har set 
sæbe i ugevis. Alt er helt fint. 
 
Stoltheden over at ikke være død i dag! Overfølelsen ved at være et menneske 



 
 

endnu – trods alt! Værdigheden ved ikke at tage imod hjælp! De andre er de 
fremmede, og de fremmede er fjenderne! 
 
Estela, vanskelig at afbryde i endeløse malstrømme af ensrettede ukvemsord, får 
igen tilbudt hjælp. 
 
En dirrende mængde eder i prestotempo om svigt med alverdens forbandelser 
over samtlige sociale institutioner i Bogotá og omegn dundrer ud som en politisk 
propagandatale på Grundlovsdag foran sprækken på forsiden af hendes furede 
hoved.  
 
Hvad skal jeg tilbyde? Estela er mere end kendt snart alle steder, hvor der er det 
mindste håb at finde. Hun er berygtet – og frygtet! 
 
“Da Estela kom til opvasken, var hun strøget!” 
 
Samme konklusion fra herberg til herberg. Hvad skal man stille op? 
 
Estela er blevet sin egen zarina over det, som er tilbage af hendes faldne 
imperium. En ensom modsatkønnet Henrik den 8. med fjendebilleder væltende ned 
over sig som et tordenvejr i oktober. Et svin, der vender sig i sit eget skidt. 
 
Men Estela er en helt anden. Hun er en stjerne. Hun ved det bare ikke, og hvis hun 
har hørt det, kan hun ikke tro det. 
 
Efter endt samtale vandrer Estela atter ud i gadens tågede mørke – 
ubarmhjertighedsfængslet, der dagligt dræber lidt mere af en ensom pige, bastet 
og bundet bag facadens uforanderlige asfaltkulisser. 
 
Estela kommer elendig. Estela går – tilsyneladende mere elendig! Eller blev håbet 
langt, langt inde bag de kolde kulisser tændt? Eller blev det den sidste, varmende 
svovlstik i den kolde gade uden for de riges bolig? 
 
Jeg er elendig. Jeg er mere elendig. Quo vadis? Hvorfor er Estela ikke mig, og jeg 

Estela? Hvor går vi hen? Ved vi det? 

Et menneske, der for lang tid siden fravalgte det borgerskab, som hun ifølge 
colombiansk grundlov er forpligtet til at påtage sig. Ressourcerne til ansvar – og 
frihed – blev brutalt frataget hende, inden hun evnede at tænke, men hvor hun kun 
var i stand til at føle uden at forstå. 
 
Hvem er ansvarlig? De mest dyriske diktatorer kan tage alt fra en undersåt, men 
værdigheden – hvor tilsmudset dens ydre arrede end er - den kan ingen stjæle! 
  
Estela - en samvittighed i konstant pine over nedværdigende handlinger, der 
overmander hende selv. 
 
Samvittigheden forfølger indtil døden skiller mig fra livet. 
 
Ekstremt, dyrisk og konstant misbrug, overgreb og ydmygelse er opskriften på 
kærlighedens manglende affekt, hvis bolig er afgrunden selv. Og dog stadig 
stavrende rundt på to ben – i live, som et lig imod den evige grav. 
 
Alt det dulmende, stimulerende, abnorme og afsindige havde for længst været 
afprøvet.  



 
 

 
En vagabond uden beskyttelse. Ingen store arme, som Claudias, nåede 
nogensinde omkring hendes sitrende krop. Ingen varm barm, hvor desperationen 
kunne finde trøst. Ingen himmelsk hygge med dyppet ost i varm chokolade. 
 
En mor, rig på børn, spredt ud over hele nationens nistrede flade, alt imens deres 
mange forskellige fædre i narcissistiske selvrealiseringsprojekter fortsætter med 
at nedlægge naive og ubeskyttede ofre. Machismo stortrives som tidsler i en 
ukultiveret kornmark. 
 
Vi taler om de kendte børn. De overlevende børn. Hvor mon de andre fandt deres 
grav? Gud ved! Hver en spurvs endeligt er Skaberen med i. Med en brøkdel af 
spurvens frihed havde Estela strålet som en princesse. 
 
En voksen, som aldrig havde følt oplevelsen af at være lille pige – værnet om, leget 
med og uden byrder. 
 
Et elendigt barn i en overmoden, udslidt krop, der trællede sig til den 
anerkendelse, som aldrig kom. 
 
Intet syntes at lykkes. Kun ulykken! 
 
Estela har endnu tårer. Få. Nogle har passeret grænsen, hvor sorg stivnede til 
uforanderlig granit. 
 
Estela fik tildelt ensomhedens kærlighedsløse helvede.  
 
I alt for mange år skulle jeg tørre min dårlige samvittighed af på alle de svage. Et 
enkelt møde ændrede selvretfærdiggørelsesmanien for altid. Men det tog år, før 
forandringen langsomt sivede fra hjernen ned i hjertet. 
 
I mødet opdagede jeg, at En Anden havde påtaget sig min dårlige samvittighed ved 
at lade sig selv svine til for min skyld. Det tog alt for lang en usikker vandring, før 
jeg valgte at acceptere en sådan uretfærdighed. 
 
 
Fire år efter fars død bryder María igennem det jernhårde forsvarsværk. María 
finder vejen ud af det snærende, snævre beskyttelsesrum. Vandet fosser 
ubehersket igennem den bristede dæmning af indespærring.  
 
Det sker i skolen. María må akut bringes til nærmeste lægeklinik på grund af et af 
de opslidende astmaanfald, der plagende udbryder nogle få gange om året. Hun 
behøver akut sin medicin – lige nu, men den ligger glemt hjemme i natbordets 
skuffe.  
 
Skolen og klinikken ringer os op og beder en af os komme med det samme. Ved 
Merryanns ankomst er María lige faldet lidt til ro. Hendes indre sår havde kort 
forinden skreget smerten ud af det smukke ansigts lille mund.  
 
En sygeplejerske havde været til stede og forgæves forsøgt at trøste den 
jamrende sjæl, der på sygelejet i observationsstuen vred og våndede sig for 
smerter, som sivede ud fra hendes dyb. Års veer. 
 
Sygeplejersken fortæller, at María nærmest har talt i vildelse om ”far” og flere 
andre uforståelige ting. 



 
 

 
Marías smertende gift havde fundet en smal sprække for afløb.  
 
Hectors strejfen på denne jord blev til omkring 40 år. Alligevel var han som en 
nedslidt 70-årig, da knivstikkene penetrerede hans furede legeme og skamferede 
hans plagede personlighed på vej hjem i sin hyrede seng i El Cartucho.  
 
Ugerningen blev opdaget tidligt næste morgen. En politipatrulje ankom, 
undersøgte liget og udfærdigede en rapport. Hectors identitet blev bekræftet ved 
naboerne i el enquilenato, som han normalt lejede sig ind i. Hectors søster Claudia 
var den første, som fik beskeden. 
 
I et levested af 70 kilometers længde og 25 kilometers bredde er det betryggende 
at komme tilbage til de soverum, man kender, efter hetzen i marken. Man ved, 
hvad man har. Man ved ikke, hvad man får! 
 
Estelas biologiske isotop har samme størrelse, og fødekæden er den samme som 
alle de andre, der deler hendes græsgange. Når man ikke er medlem af 
samfundet, er man trods alt fri i det urbane reservat. Men selv reservater kan 
efterhånden føles som fuglebure. På et tidspunkt støder man imod hegn og 
tremmer. Der er ingen vej ud. 
 
Og inden for de vildes reservat er der - hvor utroligt det end lyder - nok føde til alle, 
indtil døden tager over. 
 
Er hun stadig derude? 
 
Hector var blot en af mændene i Estelas liv. Da María blev født, var far over alle 
bjerge, famlende i gadernes bælgmørke tåger. I korte øjeblikke af datterens liv 
kom Hector til syne. 
 
Alt imens glemte Marías mor livet med flasken og fyrene. 
 
Det siges i Bogotá, at kan man ikke få en uddannelse, kan man altid blive 
politibetjent, og kan man ikke få et job, kan man altid tigge, og kan man ikke leve af 
at tigge, kan man altid blive luder. Mulighederne synes uendelige. 
 
Da María er fyldt 9 år, kommer barmhjertighedens engle hende i møde. Sammen 
med flere af hendes søskende flytter hun ind i et stort hus, man kalder Casa 22. 
For første gang bliver familie et aktiv i Marías virkelighed. Marías familie bliver en 
cocktail af landsfæller og gringos. 
 
Casa 22 bliver første gang og første sted i hendes unge liv, hvor hun mindes at få 
noget. María skal bl.a. vænne sig til, at den nye familie taler pænt uden at bande, 
banke, mishandle, true og være bestialske. Og alle de kram, som hun hele tiden 
får. Hvad har hun dog gjort dem, siden hun modtager så meget? 
 
Da Oasen bliver en realitet, flytter María over til os. Eget værelse! Tryghed er en 
helt ny følelse, og et nyt livsmønster begynder at aftegne sig i Marías ekspressive 
udfoldelser.  
 
María griner! 
 
 



 
 

Den sidste prædiken 

1972 

De vælter over hinanden som dominobrikker, som om de lige havde tørlagt 

landsbyens eneste værtshus. Men det er godt ude på eftermiddagen, og det ligner 

ikke San Josés arbejdsomme mænd at bryde lokalsamfundets tabuer. Mandfolk 

har disciplin.  

Hver gang vi forsøger at rejse os, sker det igen. Dinglende falder Pedro skråt over 

Pablo, som i forvejen med sin alt for store ølvom er ved at kvæle den halvt, 

fladmaste Eduardo under sig. 

Til sidst må vi omkring 40 mentalt forvirrede voksne kravle væk på alle fire, 

desorienterede og målløse – og ikke mindst ydmygede og skamfulde. 

Hvad er han for en mand? Er han et menneske? Hvad har han egentlig gjort?  

Fader Fabio har dag ud og dag ind prøvet at overbevise os om, at vi skulle slå ham 

ihjel. Stene ham eller brænde ham. Han var jo kommet fra djævelen for at indtage 

San José. Og San José ville blot blive den indledende platform for djævelens 

overtagelse af hele regionen! 

Tredje gang har vi nu forsøgt, og hver gang har vi måttet kravle skamfuldt væk. Det 

piner, for jeg kan mærke, at det gør ondt i stoltheden. Specielt, fordi vores sønner 

og døtre ser på! Vi bliver til grin – endda åbenlyst!  

Hvilken beskæmmelse i påsyn af landsbyens kvindepak og kællinger! Flere af 

konerne har dog også advaret os kraftigt imod dette forehavende. Andre hylder 

det hysterisk. Endnu. Efter hvert forsøg har flere og flere imidlertid taget deres 

forbehold for fader Fabios kontrollerende kommandoer. Først i hemmelighed, men 

senere lidt mere åbenlyst, men aldrig direkte. Det slemmeste er at blive anklaget 

for at stå i ledtog med djævelen selv. Jeg kunne blive den næste, der skulle 

brændes! Og af mine egne! 

I nogle landsbyer brænder man kættere. Hvilken grufuld skæbne, og sæt hvis ens 

sjæl går evigt tabt i flammerne? Det er ikke til at bære. Himlens salighed er dog 

vigtigere end helvedesild! 

En ung kvinde har sagt, at han lignede en engel i sit ansigt. 

Hvordan ser en engel ud? Nogle af drengene havde spurgt hende. 

Hendes svar var enkelt: ”Det ved jeg ikke! Men hans ansigt ligner altså en engels!” 



 
 

Året er 1973. Den unge mestizo var kommet til San José fra El Charco i nærheden 

af Nariños mangrovekyst. Vejen var lang fra Cali. Først en chiva over La Cordillera 

Occidental til havnebyen Buenaventura. Dernæst med en lille kystdamper med en 

elendig servering og lopper af lommetyve til Santinga. Dernæst med kano til El 

Charco. Herefter de 12 timers kanosejlads op ad Rio Patía og Rio Telembí til San 

José og dens omkring 400 levende sjæle. 

Hvad ville han? Hvorfor sender djævelen en lille, undseelig, men kraftfuld mand, til 

vores lille guldmineby? Havde vi ikke betalt nok til den hellige kirke?  

Eller er fader Fabio i ledtog med satan? En slags hemmelig aftale om at få fat på 

vores rigdomme? Han har da ellers taget sig godt fra af retterne i hans mange års 

embede hos os! Eller havde pateren mon solgt vores sjæle til helvede? Var 

skærsildens tid startet her på jorden? Var det indledningen til frygtelig lidelse før 

himlen? 

En mængde bekymringer dundrer igennem mit lille hoved, der intet forstår af det, 

som foregår.  

Pateren er jo Guds talerør, godkendt af selveste Colombias kardinal Rubiano, som 

blev salvet af hans hellighed selv i selveste den Hellige By, Vatikanet. Hvor den 

Hellige Faders gyldne stad så end lå, måtte det være et eller andet sted langt, langt 

væk på den anden side af bjergene. Så han må tale sandt! 

Men alligevel er tvivlen begyndt at jage og nage dybt nede i maven. Og tvivlen 

tager til fra dag til dag. Ingen af os tør give det mindste udtryk for, hvad vi føler. 

Ingen vil kaldes en kætter og ende på bålet i pinsler.  

Atmosfæren er fortættet af en gennemtrængende frygt. Ja, frygt! Det er ordet! 

Frygt føles som terror. 

Jeg har aldrig haft det sådan. Det føles værre, end da min første søn døde. 

Dengang vidste jeg da, hvad der foregik. Men dette? 

Jeg ved egentlig godt, hvorfor tvivlen er kommet. Tvivlen på, at pateren ikke taler 

sandt. Kan repræsentanter for Guds Moders kirke være løgnere? Det hænger da 

ikke sammen!  

Tvivlen bliver dog ved med at hamre på sjælens dør. 

”Kære Gud og jomfru Maria, Guds moder! Tilgiv mig min blasfemi, men vores kære 

fader Fabio kunne jo være vildledt. Vildledt af djævelen selv. Han er jo også kun et 

menneske – trods alt! Ave María, ave María…” 



 
 

Denne gang måtte den få tres gange på rosenkransen. Jeg må have svar! Lysene 

fra i morges foran den Hellige Moder må da virke! Og der er også lagt ekstra i 

bøssen! 

Som et væltet læs tømmer drøner en forvirret bunke tanker og bønner igennem mit 

ret så forvirrede sind. Tankerne er som nytårsfyrværkeri, der ukontrolleret farligt 

flyver i alle retninger. 

”Men hans ansigt ligner altså en engels!” 

Jeg kan ikke slippe det, Roberta sagde: ”Han ansigt er som en engels!” 

Hvad skal jeg tro? Mens mine tanker skyder af sted som gloende pile i alle 

retninger for at fat på svar, er der et eller andet dybt inde i mig, som ønsker at 

komme til orde. En følelse? Nej, noget langt stærkere end selv de mest nidkære 

følelser. Hvad er det? 

Det lykkes mig et lille øjeblik at indstille den vanvittige tankeskydning til alle sider 

ud i den blå luft for at lytte til det, som fredfyldt, men fuld af bestemthed prøver at 

presse sig ind i min hukommelse. 

Jeg lytter, og mens jeg lytter til den indre stemme, ser jeg den fremmedes ansigt 

for mig, fuld af fred, en overnaturlig udstråling af glæde, skarpe men milde øjne af 

kærlighed… 

Og hans ord! 

”For således elskede Gud verden, at Han gav…” 

Hvordan kan et menneske med sådanne øjne komme fra djævelen? 

Og ordene? Disse ord af Jesus har vi hørt mange gange fra Fabio. Men når denne 

fremmede bringer os disse kendte ord for os, er det som om, at Himlen åbner sig 

og engle synger fyldt af en glæde, som kun den nye, dybe overbevisning i mit indre 

kan begribe. 

Hvorfor var ordene så tomme, da Fabio læste dem for os? Hvorfor er de så 

sprællevende nu, når den fremmede siger dem til os? Så vilde, at min nye indre 

trang giver mig lyst til at danse af glæde? Hvorfor? 

 

Langsomt dæmrer det for mig, at denne fremmede slet ikke er fremmed. Han har 

aldrig været en fjende. Han har intet at gøre med djævelen, men alt at gøre med 

Gud og Hans hellige engle! Det er som om, at jeg har ventet på ham uden at jeg 

kunne forestille mig på forhånd, hvordan det ville blive. 



 
 

En ny følelse vågner og bryder langsomt igennem en tyk sky af slam i mit dybeste 

jeg, baner sig majestætisk ind i mine tanker og splitter alle facader og klicheer. Det 

er som om forfædrenes dyredragter og åndemasker fra det ene øjeblik til det andet 

forsvinder fra krigerne under den ældgamle indvielsesdans for landsbyens unge 

drenge, og de alle pludselig står nøgne foran hinanden med forbløffelse og rædsel 

i ansigterne. 

Og alligevel overvælder den dybe følelse sig i mig med en kraft, fred og ustyrlig 

glæde, som jeg slet ikke har kunnet forestillet mig eksistere. 

Jeg kan ikke beskrive, hvad der sker. Men følelsen er sand! Ægte! Levende! 

Og vidunderlig! 

Jeg mærker i stilheden på mine dybeste impulser: Tvivlen er pist væk, som når 

oceanstormen tager fat i mangrovetræernes forgrenene toppe på Isla Gorgona.  

Jeg er overbevist! Den ”fremmede” er slet ikke fremmed, men min skønneste ven! 

Min bror! Mit kød og ben! Min sjæl og mit hjertes forbundne! 

Aldrig har jeg haft sådan en ven! En trang til at lære ham dybt at kende sitrer 

igennem hele min krop. 

 

Flere gange har vi prøvet at slå ham ihjel. De første gange med sten, og nu de 

sidste gange med macheter. 

Men hver gang, inden jeg overhovedet kunne kaste den første sten eller løfte min 

nyslebne machete, var der en usynlig, tung kraft, som nådesløst tvang sten og 

våben ned, mens den samme kraft væltede mig til jorden. Det var som et usynligt 

luftstød. Hvad skete der? 

Én ting er jeg overbevist om: Jeg tror, at Pedro og Eduardo tænker nøjagtigt, som 

jeg tænker… 

Vi har fået besøg af en engel! 

De første nætter sov han og blev gæstfrit beværtet af familien Beltrán. Han havde 

endda betalt alle sine udgifter. Rub og stub, selv om han aldeles ikke lignede en 

velhaver. Han havde f.eks. ikke guldkæder og guldsmykker som vi. 

Jeg er stadig den rigeste i byen. 

Da pateren langt om længe havde fået sig taget sammen til at tale med den 

fremmede, brød helvede løs. Vi kunne alle se det på fader Fabios rødglødende 

ansigt. Jeg har aldrig set min padre blive så gal i skralden. 



 
 

Efter 3 dages levende mareridt havde jeg fået nok. Jeg var selv forvirret, og alle 

familieoverhovederne havde det på samme måde. Jeg vidste, at alle så hen til mig 

som borgmester og ventede på, at jeg ville udtale mig. Hvert et sekund var blevet 

som dæmonernes pinsler i skærsilden selv. For os alle, var jeg sikker på. 

Jeg tog en beslutning, som ingen skulle vide af. Den tredje nat efter den 

fremmedes ankomst luskede jeg stiltiende ud af huset og bankede Eduardo op. 

Mærkeligt nok var Eduardo påklædt, som om han havde ventet på nogen. Det 

plejer han aldrig. 

”Jeg har ventet på dig!” sagde han lettet til mig, da jeg havde kastet en lillebitte 

sten på hans rude for at vække ham. Jeg vidste, at han lå nærmest vinduet, og 

Margarita som regel altid snorkede som kaimaner i parringstid. Det havde han i 

hvert fald fortalt mig. Først syntes jeg, at han var lidt vulgær om sin egen kvinde, 

men Rosita havde også røbet det for mig. Hun havde altid svært ved at falde i søvn 

igen, hvis hun først vågnede op om natten. Mor var jo også så tyk, men det var jo 

en fordel, så koleraen heller ikke tog hende. 

Sammen luskede vi ud i mørket og over i kirkebygningen. Fader Fabio snorksov i 

sit hus på dette tidspunkt. I disse hæsblæsende dage havde vi dog fred fra hans 

evindelige revserier og kampråb om natten. For sove skulle han! 

Det hule kirkerum genlød af selv den mindste prut, så man håbede altid, at der blev 

bedt eller Fader Fabio stod og ævlede på prædikestolen, når prutten ikke mere 

kunne holdes tilbage. 

Vi satte os i det mørkeste hjørne, længst væk fra indgangsåbningen, så ingen ville 

kunne se os, hvis nogen luskede forbi. Bordellet var jo åbent dag og nat!  

Vi lagde forsigtigt macheterne ned ved siden af os. På denne tid af døgnet kunne 

jaguarer lede efter føde ved menneskenes boliger.  

Vi sad i lang tid i dyb stilhed. Jeg nød den køligere temperatur uden en snorkende 

kone på min højre side.  

Eduardo stirrede ud i mørket. Ikke en lyd kom ud af hans brede mund. 

Stilheden fortsatte en tid, og jeg var klar over, at jeg måtte indlede samtalen. Jeg 

var jo trods alt byens borgmester. 

”Mærkeligt,” hviskedes det ud gennem mine smalle læber. ”Hvorfor sker dette her 

for os?” 

Efter syv til otte fredfyldte respirationer vender Eduardo sit ansigt imod mig: 

”Camilo, er det Gud eller djævelen?” 



 
 

Nok har jeg som byens hoved skulle tage stilling til mangt og meget, men dette 

oversteg fuldstændig min dømmekraft. Hvor skulle jeg vide dette fra? Hvad svar 

skulle jeg give min bedste ven? Kunne han finde på at forråde mig, hvis jeg satte 

tvivl omkring den Hellige Faders udsending? Hvad skulle jeg stille op? Alle de 

religiøse spørgsmål var jo fader Fabios sag, ikke vores. 

Men jeg vidste, at Eduardo ikke ville slippe mig, før han havde fået et svar. Et 

ordentligt svar! Sådan var han bare! 

Kunne han ikke bare i nat være ligeglad? Jeg ønskede ham langt væk, plørefuld i 

bordellet, mens jeg samtidig indvendig dybt og inderligt skammede mig over mine 

ækle tanker om min bedste ven. 

Jeg begyndte at rømme mig lidt, bare for at trække tiden ud og få tid til at jage 

efter de ord, som jeg ikke havde. 

Langt om længe vælter det ud af mig, lige så forskrækkende som overraskende: 

”Vi må ikke dømme ham! Sæt nu, at Gud har sendt ham!” 

Jeg frygtede for Eduardos reaktion. Jeg havde bekendt kulør. Jeg følte med frygt, 

at kætteren i mig havde leveret sit budskab. Jeg havde brudt et højhelligt tabu, og 

jeg måtte bære alle konsekvenserne på min krop og sjæl. Nu kunne min bedste ven 

fælde mig! Han kunne udnytte anledningen, bedrage mig, stikke mig, smide mig og 

min familie på porten og anbefale sig selv til ny borgmester!  

Det gøs som et iskoldt vandfald fra Policarpas stejle bjergsider igennem hele min 

krop. 

”Nej, vi må ikke dømme ham,” gentog Eduardo – stille og eftertænksomt, mens han 

stirrede frem for sig for at få øje på lokalets modsatte væg. 

17 halvmodne bananklaser blev revet af mine skuldre. Det var som om års indre 

pres af enorme dimensioner sivede ud af min skælvende krop. Det vanvittige tryk 

afløstes af en lettelse, der forvandlede mit forpinte legeme til en svedig portion 

gelé. 

”Å Gud, han tænker som mig!” 

Ord og sætninger eksploderede nu ud af os, så vi ind imellem glemte, at vi kunne 

komme til at vække nogle af naboerne.  

Den nat gav vi hinanden hånd på, at vi ville observere situationen og være åbne. Vi 

ville stå sammen, være opmærksomme på hinandens tanker og – hvis nødvendigt – 

skride til den ene eller anden handling.  

Enten måtte den fremmede væk! Eller fader Fabio måtte smides på porten!  



 
 

Men vi ville så vidt muligt give det noget tid, hvis det kunne lykkes os at holde 

landsbyen hen så længe. 

Et lille skævt smil aftegnede sig på mine læber: Kirken tøver ikke med at 

ekskommunikere nogle af os. Skulle vi nu til at ekskommunikere kirkens gejstlige? 

 

Svaret kom næste formiddag efter formiddagsmessen, hvor vores hellige pater 

igen havde gentaget sig selv med bål og brand over den ankomne, djævlebefængte 

kætter. 

Svaret kom inden i mig. Ingen – ikke engang Eduardo – havde kunnet give mig det.  

Den nye følelse havde overvældet mig, og svaret var griflet som de Ti Bud på 

lovens tavler i min pande, så selv landsbyens mest svagtseende ville blive blændet 

af budskabet, der svajede som et oldtidsrelief på den støvede kirkeplads. 

Mens fader Fabio uden for kirken tordnede til mig om at kalde mændene til samling 

og gøre det af med den forpestede fremmede, der nu igen stod og besudlede den 

Hellige Skrift i hans venstre hånd og med hans højre hyklerisk gestikulerede noget, 

som skulle forestille noget, der hamrende drev sig som sataniske syle ind i 

sognebørnenes medtagede hjerter, skævede jeg over på Eduardo, hvis blik syntes 

at gennembore den lille, ubetydelige skikkelse med Bibelen foran sig. 

Det tog evigheder inden Eduardo bemærkede, at jeg kikkede på ham. Han var som 

opslugt af de lindrende ord, der flød som en elskendes strøm ud af den fremmedes 

mund. Nej, han var ikke fremmed mere. Han var en bedste ven.  

Da Eduardo langt om længe fik sine øjne frigjort fra vores besøgende ven, så jeg 

smilet – og freden. 

Uden indkaldelser, dagsorden, udvalgsmøder, indledende drøftelser, rivegilder 

eller andre sønderlemmende aktiviteter af gensidig respekt tog jeg den store 

beslutning. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre. Al tvivl var regndråber fra syndfloden 

tilbage i urtiden. For længst omdannet til en ny jord – nye mulighed! 

Stille gik jeg over imod fader Fabio, hvis mund stadig frådede af voldsom arrigskab 

og had. Jeg stillede mig foran ham, så ham ind i øjnene med ordene: ”Fader, tillad 

mig at få ordet!” 

Fabio mærkede en ny ånd komme imod ham, der fik ham til at miste mælet. Efter et 

øjebliks forbløffelse kom hans svar ganske kort og lavmælt, mens han med sit 

halvvåde kommetørklæde forsøgte at få de sidste rester fråde væk fra den 

dirrende mund. 



 
 

”Naturligvis! Sig frem, borgmester!” 

Alles øjne havde fulgt min ryg og mine sider i min korte vandring imod vores pater. 

Selv den fremmedes tale forstummede. 

Da jeg vendte mig om imod de over 200 kære sjæle, der stod samlet, var alles 

blikke limet på mit ansigt. En fuldstændig stilhed overdøvede patere og 

prædikanter i miles omkreds. Det var som om, at jeg skulle sige det, som alle ville 

sige. 

Inden jeg overhovedet vidste, hvad jeg skulle sige – og dog vidste jeg, hvad jeg 

skulle sige – overvældede en ny følelse igen hele mit skælvende legeme. Igen en 

vished af dyb fred – og en kærlighed. 

Utallige gange havde jeg set vakkelvorne, vanartede og vanskelige personligheder 

omkring mig i San José, men nu så jeg noget andet. Tomme, længselsfulde sjæle i 

dyb nød, som rakte ud efter den ånd, som jeg i disse minutter havde været 

kronvidne til i mit eget bryst. 

Normalt ville jeg være usikker på, hvordan jeg skulle føre mine ord over for mine 

medborgere, men denne gang var jeg klar som krystal. En dagsorden stod skrevet 

i regnskovens trækroner foran mig over de forventningsfulde medmennesker, som 

den Almægtige havde beskikket i min hånd i disse sekunder. 

Da mine øje gled hen ad den betragtelige skare, fik jeg øje på Clarita, der stod med 

vores dejlige børn omkring sig: Pepe, Pacho, Manuel, Marta og lille Lucia. Alle 

kikkede på mig. 

Jeg mærkede øjenkontakten med Clarita. Det store JA! Kærligheden i hendes 

glimt! Smilet i hendes øjenhuler! Det smil, som jeg husker, da jeg 17 år tidligere 

havde givet hende løftet om at dele mit liv med hende i medgang og modgang, 

indtil døden ville skille os ad. 

Uden et ord sagde Clarita JA! 

For en sikkerheds skyld rettede jeg mit blik imod min bedste ven, Eduardo, som 

imens jeg ordløst havde talt med Clarita, var gået over til Margarita og børnene. 

Eduardos arme nåede denne gang helt rundt om hans trofaste hustrus brede talje. 

Margarita forsøgte at styre sig, men kunne ikke skjule de tårer, der som rislende 

bække flød ned over hendes runde kinder. 

Eduardo så over på mig et øjeblik, hvorefter han bragte sig selv og sin familie med 

sig over til mig. Eduardo gav mig et kæmpeknus med en varme, som jeg aldrig har 

mærket før. Krammet var som den svalende regn over floderne under den smukke 

solnedgang.  




