
Laila havde lidt svært ved at finde ud af, hvor hun 

skulle begynde. Hun kendte jo ikke Viola særlig 
godt. Men efterhånden lykkedes det hende at få 
fortalt hele historien om Dagmar, der havde hvisket, og 
om drømmen julenat. Viola sad i sin blomstrede housecoat 
med benene på en vakkelvorn taburet og lyttede. Da Laila 
endelig holdt inde, lænede Viola sig frem. 
– Glem alt om Cirkus Schumann, sagde hun med mystik 
i stemmen. – Jeg tror, den dværg, du har mødt i din drøm, 
er Duenden. 
– Duenden? Hvor får jeg fat i ham? 
– Duenden får man sgu ikke sådan lige fat på, grinede 
Viola med en latter fra nederste dæk, mens hun fiskede cigaretetuiet 
frem fra housecoatlommen, 
– Han kommer, når han kommer. 
– Det lyder lidt mystisk, sagde Laila. 
– Det er præcis, hvad det er. 
Viola tændte en cigaret og lod langsomt røgen sive ud 
mellem sine læber. 
– Det er mystisk og mærkeligt. Ikke til at forstå med sin 
hjerne. Hun dunkede en rød negl mod panden. 
– Duenden er den kraft, alle flamencodansere og musi‐ 
kere jagter. De radbrækker deres krop, stemme og sjæl for 
at fremkalde ham. Han er de sorte lyde. Han står i arenaen 
i det øjeblik, hvor tyrefægteren borer sit sværd ind i tyrens 
nakke, og livet og døden møder hinanden i en rædselsfuld 
smerte og lykke. Sandhedens øjeblik. Forstår du? 
Laila rystede på hovedet. 
– Det er også svært at forklare, for Duenden er ikke en 
almindelig lille dværg, der sælger lodsedler på gaden eller 
optræder i cirkus for den sags skyld. Han er selve den mystiske 
kraft, som man kan være heldig at føle, men ikke kan 
forklare. En berømt flamenco-guitarist har engang sagt, at 
Duenden ikke sidder i halsen, men klatrer op helt nede fra 
fodsålerne. Han er selve livets marv. Viola rejste sig og illustrerede 
med dramatiske arme og cigaretten i mundvigen, 
Duendens vej fra de tykke ankler og hele vejen op gennem 
den omfangsrige krop. 
– Men hvorfor tror du, jeg har drømt om ham? Jeg mener, 
jeg har aldrig været i Spanien og aner ikke noget om 



det, du fortæller mig. 
– Man kan sagtens opleve Duenden, selvom man ikke er 
spanier. Hvorfor netop du skal finde ham. Det må guderne 
vide, sagde Viola og klirrede kryptisk med sine guldarmbånd. 
– Men det er der nok en mening med. 
– Tror du? sagde Laila. 
Viola nikkede hemmelighedsfuldt. 
– Hvad for en mening? 
– Du er en klog pige. Men klogskab er ikke alt. Alt kan 
ikke forklares, måles og vejes. 
– Har du nogensinde mødt ham der Duenden? 
– Mødt og mødt. Jeg har set ham engang. En eneste gang. 
Det er derfor, jeg er vis på, det er ham. 
Viola sugede intenst på cigaretten og satte de store briller 
op i håret og så hen for sig, som om hun langsomt flimrede 
bort til en anden tid. 
– Det var sommer, begyndte hun. – Jeg var sytten. Havde 
forladt Marstal og var rejst alene ned til Sevilla, hvor jeg 
begyndte på José Zapatos danseinstitut. En dag førte skæbnen 
mig til Cádiz. En lille havneby syd for Sevilla. Jeg var 
kåd dengang, nysgerrig som en skibsrotte. Alt sugede jeg til 
mig. Jeg sov ikke. Det havde jeg slet ikke stunder til, forstår 
du. I stedet gik jeg fra bar til bar for at se flamenco. En nat 
forvildede jeg mig ind i en baggård i et skummelt kvarter. 
Gaderne havde været helt tomme, men dér i baggården 
vrimlede det pludselig med mennesker. Det viste sig at være 
flamencoorkestret Los Lupos, der spillede. 
Viola gik i stå. Et øjeblik forsvandt hun i sine minder. 
Laila sad og betragtede det gamle ansigt, der langsomt rettede 
sig ud. 
– Han sang så smukt, sagde Viola pludselig, – som sang 
han heden op fra Sahara. Det ville ikke have undret mig, 
om der var kommet en beduin med i købet med telt og hele 
pivtøjet. Han var en magnet. Så mystisk, så mørk. Appelsintræerne 
sprang ud den nat. Det var varmen i hans sang, 
der fik dem til det. Så varmt var det, at lysene smeltede i 
stagerne på trods af, at klokken var fire om morgenen. Han 
og orkestret fik Duenden til at danse på bordene. Aldrig 
skal jeg glemme den nat. Ikke i hele mit liv. Da han stod 
i den beskidte baggård mellem vasketøj, fletstole og halve 
sherrysjatter og sang heden op fra Sahara. Ung og rank 
som et kornaks. 
– Ved du, hvor Los Lupos er i dag? spurgte Laila forsigtigt. 
– Åh, mit barn, jeg aner det ikke. Det er jo en menneskealder 
siden, sagde Viola, som så ud, som hun netop var 



landet fra månen. 
– Jamen, hvis det er Los Lupos, der kan fremkalde Duenden, 
så må jeg finde dem, sagde Laila. – Det er jo det, 
Dagmar vil have mig til. 
Viola tog Lailas ansigt i sine hænder og så hende alvorligt 
ind i øjnene. 
– Hør godt efter. Duenden er ikke en lille nissemand, man 
ønsker sig gaver af til jul. Ham spøger man ikke med. Han 
er den spanske urkraft, som mange mennesker har brækket 
halsen på at finde. Han er sort og farlig og lever hånd i 
hånd med døden. Han kræver alt. Du er slet ikke gammel 
nok til at begive dig ud for at finde ham. Det kræver et langt 
liv og megen lidelse. 
– Jo, sagde Laila og gjorde sig fri. – Det er jeg. Og jeg 
finder ham. Hvis bare du fortæller mig, hvor Los Lupos er. 
Viola rystede på hovedet. 
– Mit barn, jeg ved jo slet ikke, om de findes mere, sagde 
hun trist. – Sidst, jeg så dem, var dengang i Cádiz for fyrre 
år siden. 
– Du skal hjælpe mig, Viola. Jeg kan ikke holde ud at leve 
uden Dagmar. Jeg føler mig så halv, sagde Laila. 
Viola rejste sig og gik hen og lagde sine store varme skinkearme 
om Laila og vuggede hende frem og tilbage. 
– Husk på, at natten altid er sortest lige før daggry. Pludselig 
holdt hun inde, og ud af håret hev hun en smukt udskåret 
skildpaddekam, som hun rakte til Laila. 
– Giv denne her til den rette, sagde hun. 
Laila tog kammen og lod en forsigtig finger løbe hen over 
dens glatte overflade. 
– Gå med Gud. Du, og kun du ved, hvad der må gøres. 
Jeg kan ikke hjælpe dig mere. Viola åbnede døren. – Og 
husk, at selv en falsk sti kan være en nødvendig omvej på 
rejsen. 
– Rejsen? gentog Laila. 
Viola nikkede. 
– Til Spanien. Det er jo dér, du finder Los Lupos. 
Viola skulle til at lukke døren, da Laila en sidste gang 
vendte sig om. 
– Hvem er den rette? spurgte hun. 
– Det ved du, når tiden er inde, sagde Viola. – Skynd dig 
hjem. Det bliver snart morgen. 
Laila så op på køkkenuret, og til sin overraskelse opdagede 
hun, at klokken allerede var fem. Hun havde været 
hos Viola hele natten. 



 
 
 
 
 


