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Verdens Rigeste Mand



Se, Verdens Rigeste Mand var meget rig. Faktisk 
blev han så rig, at han til sidst ejede hele verden. 
Verden var hans, og alt tilhørte ham. Rub og stub. 
Han ejede guld og ædle stene. Han ejede folks 
ejendele og folks bedstemødre og deres ejendele, 
også dem de havde pantsat. Han ejede markerne 
og bønderne der pløjede dem, og maskinerne de  
pløjede med. Han ejede kragen på grenen, grenen  
på træet, træet i  skoven, skoven på jorden, jorden 
på tredje planet fra solen. Han ejede sandkorn og 
historie. Alt. Verden var hans, og han var ubestridt 
og uomtvisteligt Verdens Rigeste Mand.
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“Boris, opkøb alle bagerier og få dem til at lave 
granatæblekager til mig.” “jamen gode herre, hvad 
med alle andre brød og kager?” “Boris, opkøb.” 

“ja, gode herre.”



Hans altoverskyggende og umådelige rigdom 
strakte sig fra de mørke og udbytterige diamant-
miner i Sydafrika til tøjklemmesalg fra fængslerne 
i Minsk. Den strakte sig fra Naica-minen med 
kæmpekrystallerne i Mexico, henover de smuk-
ke kinesiske sandstenssøjler i Wulingyuan, til 
de levende koralrev ved Australiens kyster. Fra  
alverdens alfabeter til alverdens skrevne ord 
ejede han hvert eneste bogstav. Fra lommeulden i  
Boris’ slidte bukser til Boris’ bedstemors aske – må 
hun hvile i fred. Han ejede sågar asken fra hendes  
gyngestol, der måtte lade livet i kakkelovnen under 
Den Store Fimbulvinter.

Verdens Rigeste Mand
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Verdens Rigeste Mand



Selv når folk var døende og deres liv passerede 
revy for øjnene af dem, ejede han rettighederne 
til at udgive revyen på film. Selv når folk ud- 
åndede og fandt evig hvile, ejede han hvilen, de 
fandt. Han ejede naturligvis også alle de store  
multinationale brands, der inden lukningerne 
selvfølgelig havde fået navneforandring til blandt 
andet: “Verdens Rigeste Mand Cola”, “Verdens  
Rigeste Mand Bank” og “Verdens Rigeste Mand 
Computer”. Ja, han ejede faktisk alt fra DNA og  
fotosyntese til fyldningsdøre og wienerbrød. Han 
var rig. Meget rig. Av, hvor var han rig.

Han var så rig, at han en dag havde skænket 
sig selv evigt liv. Som en lille morgengave.

11



12

Butikken Og
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