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Langt ude, hvor himmel og hav ikke mere er adskilt, sejler et skib. Det er en lidt 
for fladbundet skude, som tit gynger godt i vandoverfladens små krusninger. 
Ethvert ordentligt skib ville ikke lade sine passagerer blive vugget for så lidt. 

Ikke fordi man endnu kan se, hvor meget det duver. Inde fra land ligner det 

ethvert andet fartøj. Kun hvis man er ombord, kan man risikere at opgive at 

spise det brød, man havde tænkt sig skulle indtages, mens man iagttog de 

glinsende flyvefisk i havet rundt om båden. I glimt er de der. Det kommer an 

på, hvordan krusningerne rammer skibet.  

Ude på havet er der altid lidt vind. Hvis det ikke blæser det mindste, er der den 

vind, der opstår ved farten. Skønt hurtigt går det ikke fremad. Men alligevel. 

Det er sjældent, man står med ryggen mod havet. Det er forsiden, man vender 

ud mod det. Det er naturligt at stå som de allerfleste gør det: spejdende ned i, 

ud over de store havflader, de mørke vandsletter. Sådan har mange mennesker 

stået. Inden blikket blev fanget af en klat land i det store vand. Landet er et 

mirakel, som suger blikket til sig og forvandler følelsen af frihed til en følelse af 

forventning.   
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 1. 

 

Thim havde slået sig ned der for syv år siden, og i løbet af den tid havde han 

plukket kilovis af figener, både bøndernes og sine egne, havde oprettet et 

lejebibliotek og læst bunker af bøger, som om han havde forsømt noget vigtigt 

og opdaget det for sent, og havde købt metervis af bleget ostelærred, som han 

forvandlede til skjorter og bukser. 

- Det er det behageligste at have på, sagde han. 

Han var en høj mand med et relativt smalt kranium, som huden lå stramt over. 

Hans næselinje var tynd, men næseborene havde store fløje. Øjnene havde en 

lys, vandblå farve, hans hår var tilbagestrøget, mørkeblondt, fint og tæt. 

Læberne smalle. En mindre kløft i hagen, et andet og lidt overraskende træk i 

hans ansigt, fik folk til at forlene dets lidt lukkede linjer med en livsnyders mere 

frimodige og udadvendte udtryk. 

Den lange overgang, der skulle føre til hans nuværende tilværelse, havde 

medført et brudt ægteskab. Hans kone ville ikke følge ham til "en hed plet i den 

subtropiske zone og et spartansk og statisk liv". Et faktum, som han konsta-

terede længe inden han formulerede sin beslutning såvel for sig selv som for 

hende. Han søgte ikke at overtale hende. Hun hørte til i det liv, som han indså, 

at han ville forlade, og de havde ingen børn. 

I et hvidt ø-bondehus med tykke mure og tilhørende brønd og gammel 

bageovn, som begge lignede zinkhvide udhuse, kunne man nu finde alt fra 

kulørte knaldromaner til seriøse bøger på mange sprog. Sommerturisterne 

lejede dem og forærede ham andre, hvis de fandt ham sympatisk, hvad de 

fleste gjorde. Måske fordi hans rolige bevægelser strejfede en gemt eller glemt 

drøm i dem selv om et langsommere vingeslag. 

"Manden med de milde hænder" kaldte bønderne ham. Han arbejdede for dem 

i figenhøsten, og sandt er det, at hans hænder greb om de sarte figener som 

om en babys bløde fod, ingen hårde tryk, ingen tryk overhovedet, alligevel 

smuttede figenen ud i hans hånd, som lagde den nænsomt ned i kurven til de 

andre. 

- Min historie er for så vidt banal, sagde han. Den handler om at trække sig bort 

fra verdens vrimmel for at finde meningen i naturen her på øen. Det gælder jo 

også de andre, vi kender her.   

- Hvorfor, spurgte Lila engang, netop denne her ø? 

- Fordi der ikke er noget at komme efter, svarede han.  
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Ingen interessante ruiner, ingen søjler, ingen berømte bygningsværker. Ingen 

bjerge eller dale, kløfter eller udsigter. Kort sagt intet af det, man kalder 

storslået natur. Øen var både lille og uanselig. Dens skønhed lå ikke fremme til 

beskuelse, men for Lila, pendleren, var den uomtvistelig. Og for Thim, 

figenplukkeren med den lange krop, hvis bevægelser dirigenten holdt i 

andante, var øen et hjem. 

 

To klippepunkter med lavland imellem.  

Muligvis en del af et bjergsystem, som strakte sig fra fastlandet og langt ud i 

havet, og kun dukkede op fra sin undersøiske tilværelse som enkelte klippeøer. 

Ved klipperne brød høje, blågrønne bølger mod metalgrå, sodsorte, eller 

rødlige sten og sendte kraftige skumsprøjt i vejret. Men overalt på øen blev 

man mindet om klipperne, som viste sig som kantede eller flade sten på de 

støvede, ujævne grusveje.  

Der var et par asfalterede hovedveje, hvoraf den ene forbandt øst- og 

vestsiden. På vestsiden steg terrænet op til øens højeste punkt, det ene af de 

to klippepunkter og der hvor bølgerne rejste sig højest. Det andet punkt 

befandt sig på den sydøstlige del af øen.  

Lavlandet strakte sig fra øens lange, flade midte op nordpå, hvor saltsøerne lå, 

inden det mundede ud i en kilometerlang landtunge, en endeløs sandodde, hist 

og her brudt igennem af flade, rødbrune eller lyse klipper, og hvorfra øens faste 

residenter badede - undertiden sammen med nogle sommerturister, som fandt 

helt derud. Den lange strand, kaldtes den, eller Koralstranden. Øens egen 

befolkning badede kun sjældent, og da i en af de blødt buede vige, hvor vandet 

var smaragdgrønt og gennemsigtigt. 

Stik øst var der også fladt. 

Jorden var mest terracottafarvet eller lignede brændt terra-di-Siena og overalt 

var der stengærder, der omkransede en mark med figen- oliven- eller 

mandeltræer og løb langs småvejene. Uden for de dyrkede områder dannede 

pinjer og andre fyrretræer lunde og småskove. Agaver stak op hist og pist 

sammen med figenkaktus og johannesbrødtræer med frugter som brune, flade 

fingre, og høje palmer vippede let især omkring den lille havneby, La Mola.  

Dværgpalmer skød frem i den del af bevoksningen, der var gået over i maki, og 

hvor der var vild oliven, lavendel, enebær og myrte. Andre steder var der bare 

hierbas - ukrudt og urter af enhver slags. 

Man holdt får. De stod som tyste uldspøgelser, når Lila og Thim kom hjem i 

mørke. En svag bevægelse gik igennem dem, når de nærmede sig. 
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Det vrimlede med firben, og der var utallige arter. Agaverne måtte være en 

ubehagelig oplevelse for dem. Man kunne se firbenshaler sidde spiddede på de 

spidse blade. 

Der er var tit vindstille og ligeså tit blæste en mild søbrise. Det skete, at en hed 

og støvfyldt luft fandt vej mod øen og gjorde tilværelsen dér til en prøvelse. Det 

skete, ja. Men sjældent.  

Man kunne opleve sommerregnskyl, men den kraftige regn satte først ind i 

slutningen af september, og derefter voksede lysebrune svampe op.  

Det hændte, at skybrud og storm for over den rødbrune jord og lagde træerne 

halvt ned. Der gik år imellem. Men det hændte.  

Mest skinnede solen.   

 

Der var andre, der havde hjemme på øen. 

Claire. Melissas og Lesters barn. Hun havde arvet sin fars ansigtstræk og lyse 

hår og sin mors havblå øjne. Hun var en klog pige, som stræbte efter at begribe 

verdens indretning. 

Engang kom hun løbende mod Lila og sagde: 

- Nu er jeg fire år. Før troede jeg, at Gud, at Gud, at Gud, han boede oppe på 

skyerne i et hus af skyer. Men nu ved jeg, at Gud, han er en...en...en schjææl, 

og at han kan komme ind gennem døren og ind gennem vinduerne, for det kan 

en...en schjææl, og man kan endda komme til at træde på ham, uden at man 

ved det. 

- Fordi han er usynlig, sagde Lila. 

- Ja, han er usyyynlig. Man kan slet ikke se ham. Men det gør ikke ondt på ham. 

- Nej. 

- Fordi han er en schjææl. 

Melissa sagde: - Jeg ved ikke, hvor hun har det fra. Måske fra Rosarios børn. 

Claire var nu lige fyldt seks, og Lila havde købt en lille skinnende, rød 

plastikpung til hende. Den var flad i bunden, siderne skrånede op mod 

lukningen af forgyldt metal, og to små, lakrøde hanke strittede i vejret. 

Thim rakte den tilbage til Lila med et smil. 

På gærdet lå stakken af nye bøger, hun havde med til ham. 

- Jeg har også masser af stearinlys med, sagde hun. Jeg glæder mig. 

- Skal vi snart gå? spurgte Thim og gav sig roligt til at vande tomatplanterne på 

terrassen. 

- Er hun sød? Annabelle? Lila pakkede pungen ind igen og lagde den hen til de 

andre gaver. 
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- Meget. Melissa siger, det er lettere anden gang... med fødslen. 

 

Melissa var en levende kontrast. Det blåsorte hår mod den hvide hud. Hun gik 

altid med en bredskygget stråhat, når hun var i solen, og et let lag af små 

fregner lå på næsen og bredte sig et stykke ud på kinderne. Hun solbadede 

aldrig, men badede gerne, og så snart hun kom op af vandet, tog hun 

stråhatten og sin kjole på, slog en parasol op og satte sig under den. Alligevel 

elskede hun varmen, og til hendes glæde havde Claire arvet Lesters solstærke 

hud.  

Der var noget over Melissa, som gjorde, at man holdt særlig meget af hende. 

Det lå i smilets gæstfrie gemyt og øjnenes venlige blå. Måske var det den gavn, 

hun gjorde, der betog dem. En kvinde, der fødte børn var a priori nyttig og 

hendes eksistens var uanfægtet. Ikke desto mindre ramte hun undertiden en 

pæl igennem deres forestillinger om hendes harmoniske væren til stede: - Ja, 

jeg er en rigtig mor og bondekone, sagde hun med påtaget ironi, passer mit 

barn og min mand, dyrker min have, bager mit brød og mine kager. Men tag 

ikke fejl af mig og en rigtig bondekone, vedblev hun i et mere alvorligt tonefald: 

Jeg ved, at jeg har valgt det. 

Hun kunne for så vidt sige, hvad hun ville. Selv når hun sagde, at det var et valg, 

hun gjorde så godt som hver dag, påstod Thim, at hun var sit valg, for billedet 

af hende, når hun sad og ammede, eller når hun gik ind til San Sebastian med 

en kage i den ene arm og barnet i den anden, var det syn, der sad fast i dem, og 

som de nødig ville slippe.  

 

Lila og Thim gik væk fra Thims hus og ud på den strågule mark, der omgav det, 

gennem hullet i gærdet og ud på endnu en mark, hvor fårene stod gråhvide og 

gumlede. Ved den næste åbning i gærdet voksede et appelsintræ, som ingen 

vidste hvem tilhørte, og som alle plukkede af. Blot et par bønder havde lunde 

med citrustræer, men hist og pist stod som ved en overraskende naturens til-

fældighed et træ med overdådigt orangegule frugter. Thim kaldte dem 

guldæbler. På denne årstid var de ikke fremme. Det mørktbladede træ stod 

stærkt duftende i hvid, nyudsprungen blomst.  

Thim så mod kronen, idet de passerede. 

Også oliventræerne var dækket af en hvidgul, lysende overflod af blomster, der 

skinnede dem i møde, som de gik. 

Thim fortalte, at varmen var sat ind førend sædvanligt, hvilket Lila allerede 

havde mærket ved indsejlingen dagen forinden, hvor Lester og Den Gamle 
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Mand havde hentet hende i La Mola og i bil kørt hende op til Thim. 

Dette år satte sommervarmen ikke alene ind før tid. Langt ind i efteråret 

flammede det store blus endnu på himlen og udskød årstidens regnvejr. 

Thim tog hendes hånd. 

Det var kun modstræbende, at han dengang, da det begyndte, tog imod hendes 

tilnærmelser. Han havde dette noli me tangere over sig. Rør mig ikke. Han var 

ved at finde sig til rette og var tilfreds med, hvad han frembragte. 

- Jeg behøver ikke længere så mange støttepunkter, ytrede han dengang, jeg er 

glad for den jord, jeg træder på.  

- Indtil videre, mente Lila. 

- Måske knytter jeg mig til steder frem for til mennesker, sagde han, og det 

inkluderer jo altså kvinder. 

- Mon? vedblev Lila, idet hun følte, at han nok havde ret. 

Hun spurgte: - Men hvis vi nu ikke var her? 

Thim svarede: - Så var der nogle andre. 

- Kunne du bytte os ud med hvem som helst? 

- Sikkert ikke med hvem som helst. Men med mange vil jeg tro.  

- Hvis der nu slet ingen var, hvad så? 

- Du spørger som et barn. Thim tog en bog ned fra hylden og gav sig til at bladre 

løst i den. 

- Du er jo ikke kold, sagde Lila. 

- Nej, skulle jeg være det?  

Han så op fra bogen og hen på hende. 

 

Nej, han var ikke kold. Det var naturligvis ikke argumenterne, han gav efter for. 

Lila havde set hans langlemmede krop og forsøgte at få den til at respondere, 

for det trængte hun til. En dag besvarede han. Hans lår var lidt hvide på 

indersiden og sådan skete det. 

 

Hun gav hans hånd et klem. Han bar rygsækken med gaverne og en pose med 

sent - eller tidligt - modnede blålilla figener fra et kroget træ, der voksede på 

husets sydside. De havde vissengrønne striber, men lod sig spise. Der var en 

lille times gang til Melissas og Lesters hus, som lå en kilometer fra San 

Sebastian i deres retning.  

På øen var to taxier, fem-seks personbiler, nogle kasse- og varevogne og to 

lastbiler. De fleste af køretøjerne tilhørte Mayans, den eneste entreprenør - og 

ofte bygherre - og derfor øens rigeste mand. Lester arbejdede for ham. 
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De gik altså. De bevægede sig fra sted til sted på den måde, der var, og tænkte 

ikke, at det kunne være anderledes. 

Frem for alt ønskede de det ikke. Én - to - tre timers vandring ad de små 

sandfarvede veje, med flade klippestykker som brændt umbra og sten i okker 

og skifergrå, rensede sindet for tanker. Nogle havde en cykel, som ofte 

punkterede på grund af stenene på vejene; men den, der ejede en gammel 

cykel hægede om den som om en gammel kærlighed. Det var også dejligt at 

køre: om aftenen var luften blød som fløjl. 

 

Thim gengældte Lilas tryk. Det fyldte hende med taknemmelighed, og de gik 

bort fra den egn, der kaldtes Cala Sahona og ind mod San Sebastian.  

 

Det var i den særlige halve time - eller var det en hel eller en kvart? - det er 

uden betydning - hvor sol og måne sås samtidigt. 

Solen var ved at forsvinde, men månen var allerede oppe og den var orange. 

Ikke gul og hvidgul som de sene måner, men orange på grund af den 

nedgående sols røde skin. 

Det var i den tid, at himlen blev cyanblå. Dernæst dybt blå, for siden at gå over i 

sortblå endnu med lysviolette streger. Klarere sås himmelfarverne aldrig i løbet 

af dagens skiftende lys. Klarere sås øens farver heller aldrig. Dagens blændende 

hvide huse blev varmt hvide. De røde tegltage fik en lun, rustrød farve. 

Træerne blev grønnere. Mere mørkegrønne, olivengrønne, lysegrønne eller 

gulgrønne, og stammerne blev gyldenbrune. Stenene i gærderne skilte sig ud 

fra hinanden i lys okker, lys umbra, støvet grå, sand og rust. 

Landskabets konturer viste sig fra deres skarpeste side, som tegnet med en 

kalligrafs omhyggelighed. Det var til at sige nøjagtigt, hvor en gren gik til, hvor 

det yderste blad sad og hvor en bambus sluttede. De dyrkede områder adskilte 

sig tydeligt fra makien og de gule, høje græsser og fra de små pinjeskove, også 

hvor der ikke var bygget et gærde. 

Bygningerne stod knivskarpe ligesom de halve stenmure, der omgærdede en 

terrasse. Søjlerne, som støttede et halvtag, der gav skygge i dagtimerne, trådte 

frem - endog dér, hvor de var hvidkalkede og normalt faldt i med husmuren 

bagved. 

Øen viste sig med en klarhed, som havde den gemt på en hemmelighed indtil 

denne stund. 

Det var i den særlige stilheds tid, øens tid, inden mørket, hvor alting 

åbenbarede, hvad det for alvor besad. 
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Lila kunne ikke vide, at det var her, hun skulle finde ham. Første gang hun så 

ham, så hun ham fra ryggen. Der var en mildhed i den og allerede i de 

sekunder, der gik, inden han vendte sig, havde hun regnet ud, hvordan hans 

forside ville være. At han var høj kom ikke bag på hende. I det hele taget kom 

ingenting bag på hende. Der var kun vished.  
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 2. 

 

 

Claire kom løbende ovre fra Rosarios hus. Lester kørte det sidste stykke og 

parkerede Mayans varevogn, sprang ud, hilste med et smil og en 

håndbevægelse og forsvandt ind i den gamle bageovn, som han havde 

omdannet til badeværelse. Melissa og Lester havde brusebad. Hos Thim brugte 

de at hælde en spand vand over sig. Duftene om huset var jomfruolie, lam, løg 

og hvidløg. Melissa brugte det meste af året udendørs køkken. Hun stod med 

et par petroleumslamper og nogle levende lys om sig og rodede rundt i 

panderne med træskeer. Hun havde en pariserblå kjole på, som Judith havde 

syet, højt liv og bærestykke. Håret var bundet i en lav hestehale. Thim 

omfavnede hende og hvidt ostelærred og blå kjole slyngede sig et øjeblik ind i 

hinanden. Claire, i tyrkisblå spencer med hvide festoner, lyste op ved synet af 

den lille, røde pung, og trak Lila hen mod en kurvevugge, hvor Annabelle sov. 

Lila udstødte de lyde, voksne udstøder ved synet af nyfødte babyer.  

Thim og Melissa kom over til vuggen. 

- Velkommen tilbage, sagde Melissa. 

Claire viste Melissa pungen og forsvandt ind i huset. De stod under halvtaget og 

ind fra mørket trådte pludselig Judith, der havde været ved at dække bord på 

den åbne plads, som Lester havde lavet på siden af terrassen. På terrassens 

anden side: en ligeledes hjemmebygget pergola. Der voksede bønneplanter og 

tunge hæng af vindruestokke.  

I aften skulle de sidde under åben himmel, sagde Judith, og kigge på stjerner. - 

De himmelske vandringsmænd, udtalte hun med et gemytligt blik på Thim. Det 

var næsten synd at sætte petroleumslamper ud og levende lys - Gud, så mange 

du har med! - men selvfølgelig skulle de kunne se maden - Melissas dejlige 

mad. Judith snusede ind. Og måneskinnet var vel ikke nok, og måske Lila ville 

hjælpe hende med lys og lamper? John var ikke kommet endnu, men måtte 

være på vej. 

- Den Gamle Mand kommer også, indskød Melissa. 

- Ja, ham har jeg også dækket til, sagde Judith, du store, jeg har jo slet ikke hilst 

ordentligt på dig. 

- Nå, du kunne ikke undvære os længere? sagde hun. 

- Er der fremskridt? spurgte Lila efter omfavnelsen. 

- Overhovedet ikke. Alt er ved det gamle. 

- Det kommer. 
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- Det siger I jo. Skal vi? Hun nikkede ud mod den åbne plads, greb nogle 

stearinlys og forsvandt ud i mørket. Lila fulgte efter med en utændt 

petroleumslampe. Claire kom ud. Hun ville tænde lysene. Lesters høje skikkelse 

stod med ét på pladsen i cowboybukser og ren, hvid undertrøje. 

- Lester, udbrød Lila. 

Claire sprang op i favnen på sin far og ville have en svingtur, Lila hentede 

tændstikker, og Melissa råbte, at maden var færdig, og at John og Den Gamle 

Mand gerne måtte komme nu. 

Det gjorde de næsten i samme minut, og kort efter var alle bænkede på den 

åbne plads i det hjem, der var blevet deres samlingssted. De skålede mod 

hinanden, og idet Lila løftede glasset tænkte hun, at ingen ord var dækkende 

for gensynets fryd. Hun huskede på engang, hvor Melissa havde været på 

fastlandet i et par dage. Da hun kom hjem, sad Claire inde i huset i en høj stol 

og havde endnu kun lyde som sprog. Men hendes små ben gik som 

trommestikker ved synet af Melissa, så hurtigt gik det, at benene blev til 

streger i luften, og hendes øjne strålede, lyset stod ud i rummet, og fra den lille 

barnemund lød et brøl af glæde, og smukkere velkomst havde ingen fået. 

Der sad de så, som så ofte før, i det varme fløjlsmørke, og højt oppe tændte en 

stjerne snart hist, snart her. Cikaderne sang, krydderierne duftede, lysene 

tiltrak små natsværmere (hvad skulle de gøre?). Og hvor mange huse har du 

bygget siden sidst, Lester? Bygget et par, ombygget en del. Og vel ingen 

hoteller? De kunne ikke lide hoteller, sådan var de. Nej, heldigvis ingen hotel-

ler. Så var der stadigvæk kun de små pensioner, som lå i Casa del Mar, hvor 

Judith boede - og så den private indkvartering.  

Lesters undertrøje virkede kridhvid i den cirkel stearinlysene tegnede i mørket. 

Hans hud var brun. He had the body of a long distance runner. But not his 

loneliness.  

Thims skjorte fik en anelse beige over sig, da han rakte ind over bordet for at 

måle fingre med Claire. Claire konstaterede, at hendes var kortere og sagde, at 

Thims hænder var flotte. Den Gamle Mand ville deltage i konkurrencen om 

smukke hænder og rakte sin ene frem. Kortere fingre kunne være velformede, 

sagde han med et grin - se nu bare hans egne og Johns, tilføjede han og nikkede 

hen mod John, og Judith greb lejligheden. 

 

Den Gamle Mand hed Simon, men kaldtes Den Gamle Mand, fordi han omtalte 

sig selv sådan. Kom op til Den Gamle Mand, så skal du få lov at smage hans 

egen vin, sagde han raskt.  
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Han havde et hus kort fra Melissas og Lesters, forgudede Melissa, holdt høns og 

puslede med vinstokke på egen mark. Der var ikke mange vinmarker på øen. 

Hans var en af de mindste. Han solgte lidt til baren i San Sebastian - samme bar, 

hvor Melissa solgte kager og tapas - men ellers levede han af opsparede penge, 

sagde han. På opfordring, men også uden, fortalte han gerne historier. Om 

nogle af dem var selvoplevede, vidste de ikke. Når de spurgte, svarede han 

bare, at det måtte de selv om, og så lo han undertiden. Bag latteren og de 

gæve ytringer lå et mørkere islæt, som han ikke brød sig om at få helbelyst, 

men som i ny og næ brød frem af sig selv. 

Han var sidst i halvfjerdserne og havde alderens fylde over mave og bryst i en 

upåfaldende bygget krop. Håret var til gengæld iøjnefaldende, stort og hvidt 

med grå striber i og øjnene lå dybt under buskede, gråhvide bryn. Hans på-

klædning bestod af bukser med seler og en ternet eller hvid skjorte, opknappet 

i halsen og bukket én gang op ved håndleddene. Hans ansigt, hals og hænder 

var brune hele året. 

 

Med den ene hånd i vejret nikkede John tilbage mod Den Gamle Mand, som 

spurgte ham, om der blev fanget noget. Jo, der fangedes Solea Solea, en tunge-

art, foruden de sædvanlige. Og intet nyt fra La Mola? spurgte Lila. Nej. Tingene 

var, som de plejede. Et par børn var født siden sidst. Der havde været et bryllup 

og to dødsfald. Man havde fejret nogle fødselsdage, de måtte reparere 

motoren på den største kutter og havnens fiskerestaurant havde været lukket i 

en måned, fordi Andrea, indehaversken, skulle opereres på fastlandet. Der var 

som sagt ikke sket noget. De satte garn om eftermiddagen og trak dem op 

næste morgen.   

John affandt sig med, at kvinderne legede gifteknive. 

Som Melissa sagde engang, så ville det gå så fint op: Thim og Lila. Lester og 

hende selv. Og John og Judith. Men nej, John så ikke Judith på den måde. Men 

han virkede helt rolig ved Judiths interesse, han havde aldrig ladet hende forstå 

andet, end at hun var én, der hørte med i gruppen. Det generede ham øjensyn-

ligt ikke det mindste at mærke, at Judith betragtede ham med ømme øjne, 

hvad hun gjorde nu.   

 

- Hvordan med dig, Simon, sagde John. Fortæller du os dit livs sande historie i 

aften? 

- Mit livs historie? Den Gamle Mand tog sig om hagen. Jeg har fortalt så mange, 

at jeg ikke husker den virkelige. Men engang var jeg rejseleder på en jagt i Gran 
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Chacos vildmarker, hvor jorden har løvefarve og himlen er låddenblå om 

natten. Vi lå ved bålet, og jeg var faldet i søvn, træt af dagens anstrengelser. Én 

af turens deltagere, en mand med spinkle ben og overskæg, havde øjensynligt 

ikke kunnet falde til ro, for pludselig stod han og ruskede i mig. Jeg sprang 

forvirret op, greb mit gevær, så mig omkring og kom da så meget til mig selv, at 

jeg kunne følge mandens stirrende øjne.  

Nu er først at fortælle om denne mand, at han skilte sig ud fra resten af det lille 

rejseselskab ved så godt som altid at føre mærkelig tale. For eksempel da vi på 

turens første dag præsenterede os for hinanden, sagde han: "Jeg er den, der 

går med hænderne rettet nedad." Jeg spurgte, om ikke alle gjorde det, og han 

svarede, at det gjorde ganske vist alle, men han havde, i modsætning til de 

fleste, vidst det fra han var ganske lille. Det var hans forbandelse. Sådan 

udtrykte han det. Han var taget med på denne rejse ind i vildmarkerne for at 

spejde i hændernes retning. Måske havde han gjort bedst i at blive hjemme, 

sagde han og så sig ængsteligt omkring. 

Vi tænkte vores, men som dagene gik, kunne vi regne ud, at den lille mand var 

ved sin forstands fulde brug. Blot havde han altså det særpræg at tale i billeder. 

Vi gjorde det til en fornøjelse, under aftensmåltidet, at søge at tyde hans 

tungetale. Han hørte på med et lille smil, og hvis en og anden spurgte til et af 

hans udtryk, svarede han med en ny omskrivning. 

 

Nå, jeg havde som sagt grebet mit gevær og stirrede i samme retning som han. 

"Jeg ved ikke", sagde han med dirrende stemme, "om dette er indgangen til 

jagtmarkerne?"  

Han pegede med en finger hen mod buskadset, hvor der ganske rigtigt foregik 

noget mærkeligt.  

To blus, to ildøjne brændte derovre og udsendte så stærkt et lys, at det så ud 

som om et par ildtunger var på vej hen mod os. Min første tanke, at det var et 

dyr, måtte jeg forkaste ligeså hurtigt, som den var opstået. Intet dyrs øjne 

kunne gløde med en kraft som den, vi så. Jeg skød hen mod ilden, men kunne 

mærke, at jeg ikke ramte. Ildvæsenet forsvandt, men der blev stor opstandelse 

i selskabet. Man talte om en dæmon, et genfærd, en nattens gejst. 

Næste nat gentog det samme sig. Denne gang skød jeg ikke, men stirrede 

stædigt tilbage. Man må besejre dæmonerne, tænkte jeg, se dem lige i øjnene, 

indtil de synker sammen af udmattelse.  

Den lille med overskægget holdt sig tæt ved mig. 

Blussene skinnede i buskadset, indtil det dagedes. Så forvandt den ukendte 
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skabning, og jeg var ved at tro, at jeg havde overvundet den. 

Den følgende nat kunne ingen sove. Der skete intet i begyndelsen, og efter 

endnu længere ventetid lagde enkelte sig for at hvile. 

Tiden gik. Min taktik fra natten før var øjensynligt lykkedes. Vi nikkede til 

hinanden og belavede os på en fortjent søvn, da det skete. 

Væsenet var tilbage. 

Denne gang var brandskærene svagere.  

Jeg besluttede mig for at vove mig hen mod det fremmede væsen, lagde mig 

ned og krøb henover jorden. Bag mig kravlede overskægget på sine ubetydelige 

ben, ikke af mod, men snarere fordi han ikke turde forlade mig.  

Nå, fremad gik det langsomt hen mod lysskærene. 

Væsenet blev hvor det var, og da jeg lå på alle fire foran det, så jeg et andet 

menneske ligeledes på alle fire. Mørket kunne ikke skjule, at dette menneske 

var stærkt bemalet med strimer af røde, gule, orange og hvide farver og 

besmykket med rædselsfulde, kulørte genstande. 

Men det underlige var, at ildlyset nu var væk. Der var ingen bål, ingen fakler 

eller glimt hverken i ham eller omkring ham.  

Da det nu var et menneske, der lå foran mig, rejste jeg mig op, han ligeså, 

hvorpå han pegede i en bestemt retning, greb om min arm og så opfordrende 

på mig. Jeg gjorde mine til at følge efter medicinmanden. For at det måtte være 

en lokal medicinmand, kunne der ikke herske tvivl om.  

Det lille overskæg kom i vildrede. Han så tilbage mod den skræmte flok, og be-

stemte sig så til at gå med mig.  

Medicinmanden gik forrest og det slog mig, at det var en sær logik, der sagde, 

at han måtte skræmme sine omgivelser for først derefter at blive tam og bede 

om den hjælp, som jeg var sikker på, at det drejede sig om. Måske ville han 

konstatere, om vi havde stor eller lille magt.    

Da vi havde gået en lille tid, så vi nogle hytter ligge i en lavning. Han førte os ind 

i en af hytterne, hvor en ung pige lå for døden. Hun var blevet bidt af en slange. 

Giften bredte sig i kroppen, hendes ene ben var allerede sort, og over for dette 

slog medicinmandens kunster ikke til.  

Jeg sendte overskægget tilbage til vores lejr efter medicin. Han var ikke meget 

for det, så jeg talte myndigt til ham. 

Da han kom tilbage havde han flere af rejsedeltagerne med sig. Jeg behandlede 

pigen og blev der om natten for at våge over hende.  

Nogle dage gik, pigen våndede sig, men var i bedring, og snart havde hele mit 

lille selskab slået sig ned blandt hytterne.  




