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Rytteren frasanta
Mariabiergene

"JeggØr det ikke!"

Jeg stirrede på min storebror.
Sådan havde jeg aldrig før };iørt

Eden tale. Det sitrede ved hans Øjne,
og der løb en sveddråbe ned på
ovedæben, hvof et lille overskæg var
ved at vokse ud.

"Jeg gør det ikke. Du kan sadle
din hest selv."

DonPeråz troede heller ikke, han
havde hØfirigtigt.

Måske var det første gang, den
største godsejer i hele byen, i hele
BuenaventlJra, vat blevet sagt imod.

"Skal jeg forstå det sådan, at du
ikke vil sadle min hest, din elendige
hund?" Don Per6z smilede.

Det stak i min mave, som var det
mig, der var blevet spurgt.

Nu sitrede de små hLir ph Eden's
ovedæbe også.

Vi stod i godsets fine forhal under
billedet af Jomfru Maria. Det var
omkranset af vokslys og papirsblom-
ster.

Ordene gjorde mig svimmel.
"Du er ikke min herre længere.

Pancho Villa rider i Santa Maria-bjer-
gene. I spidsen for en hær. Han er
general nu. Han er ph vej hertil, og
med ham kommer retfærdigheden.
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De fattige skal ikke længere være fat-
tige."

Først troede jeg det susede, fordi
jeg besvimede. Så hørte jeg smældet
og så den røde stribe hen over min
storebrors ansigt.

Don Per6z beholdt ridepisken ud
for hans næse.

"Pancho Villa, den bandit! En
røvet og bondetØv er hant Vover
han sig ind på min ejendom, skal jeg
sende ham direkte til psn hsllige

JomfruJ'
Don Per6z spændte hanen på sin

revolver.
"Pfæsten er flygtet," hviskede

Eden. "Og det er politisoldaterne
også. Stik du hellere af, mens tid er."

Det susede igen, og den næste
røde stribe dannede et kors i min
brors ansigt.

Hans hænder var knyttede, men
armene hang ned langs siden.

Han græd næsten, dahantalte.
"Når Pancho Villa kommer, er du

færdig med at tvinge dig adgang til
Rosario og de andre pigers senge,
når du bliver fuld. Og jeg skal ikke
længere høste dine agave-kaktus for
tnpeso om dagen.

Alt, hvad du har, bliver vores.



-)



Pancho Villa rider i Santa Maria-
bjergene, og han er på.vel'

Det var mig, der væltede ved
skuddet, men det var min bror, der
blev ramt.

Jeg så ham nede fra gulvet. Ieg
kiggede op på hans ansigt, der lang-
somt rystede fra side til side. Det var,
som om han ikke forstod, hvad der
var sket.

Han åbnede munden, men jeg
kunne ikke genkende hans stemme.

"Nei, jeg sadler den ikke. Du har
slet ingen sadel længere, og de elen-
diges general er på vejJ'

Jeg skreg ved lyden af det næste
skud, og ieg skreg endnu hØjere, da
Eden's tunge krop væltede ned over
mig.

Da ieg kom fri, var Don Per€z
stukket af.

Sollyset væltede ind gennem den
åbne dør, og udenfor hvidede
støvet som efter et spøgelse.

Eden greb om mit hoved.
Hans Øjnevævedat springe ud af

hovedet ph ham, og hans stefllme
raspede.

"Ef du der, Enrique?"
'Jai hviskede jeg. "Du bløder."
"Skidt med det. Nu kommer Pan-

cho. Kan du høre ham i galop ned
fra Santa Maria-bj ergene ? "

Han kneb Øjnene safitmen og
pressede hænderne mod maven.
Blodet piblede mellem fingrene.

Jeg stormede ud i solen.
En knytnæve af hede og tørt støv
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ramte mig. De lange rækker af
agaue-kaktus strakte sig ud i varme-
disen.

Jeg måtte finde Rosario.
Hun kunne stoppe blødningerne,

nfu atbejderne huggede sig i hånden
i stedet for agaven. Men hvor var
hun?

De festede nede ved kirken.
Præsten var ikke stukket af.

Folkene havde revet det store
kors bag alteret ned og bhret det ud
i solen. Nu prøvede de at binde
pr:rsten til det, oven på Jesus med
tornekronen.

De var fulde og havde bewær
med knuderne.

Æle skreg, som var det de døde,
der var genopstandne.

"Gud vil straffe jed" hylede
prirsten, mens de rejste korset med
den skrigende tyksak bundet fast.

Også han syntes at have fået ny
stemme. Det var, som talte ånderne
gennem alle i dag.

"Hvor er Rosario?" Ieg rev i Jos6,
der stod med en stor machete-kniv i
hver hårnd. "Don Pet€z har skudt
Eden. Han ... han ligger oppe på
godset."

Jos6 fik fat i nogle arbejdere, der
ikke var frrlde, og så stormede de op
mod godset.

Det knejsede skinnende hvidt
under den blå himmel, mægtigere
end selv kirken.



Alt var kaos ved fængslet.

Det var midt på dagen og normalt
den stille tid, hvor alle prøvede at

sove i skyggen. Men ikke i dag.

Papirer blev smidt ud af vinduer-
ne, og Antonio stod og tissede på
dem, mens pigerne hvinede.

Rosario stod mellem indianerne,
der hver da$ kommer ned fra bjerge-
ne med deres majs og bønner.

"Kom, Rosario, godsejeren har
skudt Eden! Skynd dig, han bløder ...

i maven ... kom!"

Jeg kunne næsten ikke få vejret.
Vi stormede tilbage.
Pludselig lød der to skud.

Vi vendte os, og et øjeblik var der
helt stille nede ved fængslet. Anto-
nio lå på jorden med spredte ben og
hænderne under maven.

I næste øjeblik blev menneske-
mængden splittet i alle retninger. To
af Don Per€z' vagtfolk kom ridende
ned ad vejen. De skød efter de lang-

somste, og en indianer tog sig i
siden og bukkede forover, som hav-

de han fået sidestik.
Så faldt han omkuld i støvet.
Da de to vagtfolk ikke havde flere

patroner, forsvandt de i galop sydpå
ud over sletten.

Støvet hang længe efter dem.



Eden lå helt stille.

Jos6 gjorde plads til mig, da Eden
hviskede mit navn.

Jeg knælede ned ved siden af
blodpølen.

"Ved du hvad, Enrique? Når Pan-

cho Villa kommer, tager vi med ham.
Vi skal ikke være i denne Ørken
mefe. Der er alt for mange agave,
der skal høstes.

Vi tager til Chihuahua og finder et
rigtigt arbejde, gør vi ikke også?

Ligesom far.

Vi tager med Pancho Villa, ikke,
Enrique?"

Rosario sagde, at han skulle tie
stille. Jeg nikkede til ham.

Jos6 og hans venner havde sneget
sig over til lageret med tønder af
agaue-saft.. Jeg så solen blinke i
deres skarpe machete! så forsvandt
de lydløst ind gennem døren.

De ledte efter Don Per€2.
Solen blussede, og der var helt

stille. Det flimrede over sletten og
bag disen rejste Santa Maria-bjergene
sig. Sorte og tavse.

Jeg listede hen til stalden.
Den var tom.

Jeg vidste, at Eden havde iaget
hestene bort og gemt sadlerne.

Nu lå han og blødte inde på Don
Pet€z'fornemme gulv.

Jeg kunne l:øte hans jamren helt
herud. Det var så stille, som holdt
vinden vejret.

Maskinerne, der knuste agave
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døgnet rundt, stod også stille. De
havde ikke kørt i to dage, ikke siden

rygtet om Pancho Villa strømmede
ind i byen og drev politisoldaterne
ud i den modsatte ende.

Stilheden var uhyggelig.
Der var mere stille end ude på

gravpladsen, hvor mor og lillebror
ligger.

Pludselig rystede jeg.

Jeghørte en lyd.
Skuret med arbejdsredskaber var

brudt op. Det var derto4 alle nede i
byen havde macheter. Men lyden
kom fra bagsiden af skuret.

En urolig hest?

Jeg listede derhen.
"Stå dog stille, dit dyr!" Don Per€z

hvæsede.

Han slog hesten, der lagde ørerne
bagover og stampede i støvet. Han
tvang dens hoved ned med et greb i
manken.

Sveden løb ned over ham, og han
bandede stille.

"De kan ikke ride over sletten
uden sadel og hovedtØj, sefiot)'

Han drejede forskrækket rundt og
rettede revolveren direkte mod mig.
Men jeg kunne høte, at stemmen var
min egen.

Jegvx holdt op med at ryste.
Solen stod lige oppe og der var

ingen skygger. Men jeg havde en
følelse af, at Santa Maria-bjergene
bag mig beskyttede mig. Som en
gigantisk, usynlig kraft, der gav mig
ro til at fortsætte:



'Jeg ved, hvor Eden har gemt det.

Detvarforkert af hml'
Don Per6z stirrede på mig. Jeg

kunne se i hans Øjne, ath^n ikke tro-
ede mig.

Hesten rev i ham, så han kom ud
af balarrce.

"Hvor? Du går ingen vegne, din
rBverunge!"

"Hafi har skjult det i skuret. De

kan selv hente det, seflor."
"Og miste den sidste hest, ja! Du

henter det. Langsomme skridt, og

min revolver peger ph dig hele
tiden. Og husk, den skyder nemt
gennem en bræddevæg. Ingen num-
re. Af sted!"

Jeg vendte mig.

Det var, som om bjergene var ryk-
ket næmere. Som om de var blevet
endnu }:røjerc og mere beslutsornme.

"Skynd dig," råbte Don Per6z, da

ieg drejede rundt om skuret, og han
ikke længere kunne se mig.

Det hele 1å under en bunke tom-
me Sække. Et j^gtgevær sad i sadlens

hylster. Længe stirrede jeg på det.

Forestillede mig, hvor han stod på

den anden side af den fynde væg.

Så tog jeg det ud og lagde det på
gulvet.

Jeg bar sadlen og seletøjet ud til
ham. Sigtekornet fulgte mig.

"Sæt sadlen på," kommanderede
han. 'Jeg spænder den selv efter."

Jeg satte bidslet på plads. Dyrets

øjne var ikke længere skrækslagne.

Vi stirrede på hinanden, som om vi
havde indgået en hemmelig aftale.

Os, og bjergene bag mig.
Så smed jeg pludselig seletøjet pA

jorden og skreg: "Pancho Villa!"



Don Per€z så op, stirrede i samme
retning som mig og fyrede i 6n og
samme bevægelse et skud af mod
bjergene. Ud i ingenting.

Hesten stormede forskrækket af
sted i vilde spring over rækkerne af
agave-kaktusse! mens ekkoet døde
bort.

Jeg ved ikke, hvor længe han true-
de mig med revolveren.

Solen brændte over os.
Der var panik i hans øjne, men

langsomt blev de farveløse og tom-
me.

Jegrcrte mig ikke.
Det var mig, løbet pegede på,

men det varham, dervar min fange.

Jos6 og de andre havde hørt skud-
det og var kommet løbende, men de
blev stående på afstand.

Don Per€z skreg mod Jos6, men
jeg hørte ikke ordene. Så blev der
stille.

Jeg tukkede Øjnene.
Pludselig lød det, som om hele

Santa Maria-bjergkæden sryrtede
safitmen bag mig.

Stenskredet fik jorden til at ryste.
Så, uden at vende mig, vidste ieg,

hvad larmen var.

Hundredvis af hestehove.
Don Per6z' hand blev slap, og

hans revolver faldt til jorden. Stem-
men bag mig var ny, men jeg vat
ikke i WM om, hvis den var.

"Det må da være muligt at finde
€n, der er mindre, du kan skyde."

En hånd blev lagt på min skulder.
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Jeg kiggede op i to sorte øjne
under sombreroen, den bredskygge-
de, runde hat. Overskægget var så

stoft, som man fortalte. og det var
også rigtigt, at to patronbælter kryd-
sede hans bryst.

Bag ham ventede mindst hundre-
de utålmodige ryttere.

De smed liget af Buenaventura's
største godsejer i saftpressen.

Eden blev begravet ved siden af
mor og lillebror.

Vi pyntede med alle de papirs-
blomster, vi kunne finde i godsets
stuef.

Det var Buenaventufa's smukke-
ste gfavsted.

Det, vi ikke kunne bringe med os,
lod vi flammerne få.

De var grådrge. De tog både god-
set, kirken og fængslet.

Jeg græd lidt, da vi tog af sted.

Jegvat ensom, men ikke alene.

Jos6, Rosario og alle fra Buenaven-
tura drog også af sted. Det var som
at være både ked af det og glad påL

6n gang.
Vi eftedod os kun tre stofe, soft-

svedne pletter og så hytterne, som
den næste ørkenstorm ville udslette.

Den ville også sprede blomsterne,
men da vi red bort som soldater i
Pancho Villa's hær, vidste ieg, at
Eden's gnv i en tid ville være det
smukkeste mellem Santa Maria's sor-
te bjerge og vores næste måI.

Chihuahua.
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PANCHO VILLA:

Banditten der blev general

" ... og i en lille sort bog skriuer ban
dem ned, der l:ar rØuet fra folket.
Deres naun, forbrydelse og ejendom."

Amerikansk journalist,
der red med Pancho Villa

Året er I9I3, og stedet Mexico's for-
brændte Ørken.

Under solen og de forventningsfulde
gribbe er Pancho Villa strandet med sin
hær. Den består af tusinder af fattige
landarbejdere, desertører fra diktatr>
rens hæt, landevejsrøvere, hjemløse og
ludere.

Mange er syge. De er tørstige og
dårligt bevæbnede. Men Pancho Villa
er fast besluttet på. at krydse ørkenen
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og indtage den vigtigste by i det nordli-
ge Mexico,Jutrrez.

Det lykkes for hans hær at erobre et
af de tog, som diktatoren bruger til
troppetransporter. Men hele Pancho's
hær kan umuligt være om bord og må
slæbe sig af sted efter det.

I den nærmeste by telegraferer Pan-

cho til generalen iJufuez og underskri-
ver sig som den oberst, der havde kom-
mandoen over troppetransporten.

"Lokomotivet brudt sammen. Send
et nlt og fem vogne," skriver han.

Generalen lader sig rtarre og sender
toget. Og Pancho Villa's hær, hvoraf
mange er så fattige, at de aldrig har




