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Don apixote
Beretningen om

den ædle ridder og hans

trofaste væbner



T DEN LILLE IIY la Mancha på cn slette et

I sted i Spanien levede en adelsmand, der havde
I.r hnse stående i sit våbenstativ ved siden af
et gammelt skindskjold. Han boede med sin hus-
holderske og sin niece, om fredagen spiste han
linser, og om søndagen trak han i sine fløjlstøfler
og tillod sig et par stegte dueunger. Alle ugens da-
ge tilbragte han med at læse ridderromaner. Han
led under de sår, helte pådrog sig i kamp mod
kæmper og drager, og han længtes efter de jom-
fruer, bøgernes riddere drog ud for at opnå, når de

sejrrige og berømte vendte tilbage. Dag og nar læ-

ste han, og som det ofte går med den slags folk,
tørrede hans hjerne ud, og han endte med at gå fra
forstanden. Han traf den beslutning at drage
rundt i den ganske verden som årende ridder
med sin udrustning og sin hest for at lede efter
eventyr og hævne alle slags krænkelser og udsætte
sig selv for de uhyrligste årer. Hans navn skulle
blive udødeligt.

Han åndt en mere end hundrede år gammel
rustning frem, som havde tilhørt hans oldeår, og
gned rusten af den, så godt han kunne. Desværre
var hjelmen kun halv, men han lavede sit eget visir
af pap med jernstivere. Sin gamle krikke så han i
sin forvirrede hjerne som landets bedste ganger,
og han brugte fire dage på at finde et navn til den,
der var ærefuldt nok til dens herre. Det blev til
Rozinante. Endnu otte dage brugte han på at fin-
de et udødeligt navn til sig selv: don Quixote de la
Mancha.

Nu manglede han kun at finde en dame at for-
elske sig i, for hvis han på sit eventyrs rejse skulle
møde en kæmpe og underwinge ham i kamp, ville
det være rart at have dn at sende ham til, så han
kunne falde på knæ for fruen og erklære sig over-
vundet af den tapre ridder don Quixote og blive
hendes slave. Og i øvrigt, vidste don Quixote, er

det for en årende ridder lige så naturligt ar være

forelsket, som det er for himlen at have srjerner.
Og er han det ikke, betragtes han som en bastard,

der ikke er trådt ind i ridderskabets sale gennem
porten, men er krøbet over muren som en tyv om
natten.

Heldigvis boede der i en lille by i nærheden en

køn bondepige, og selv om hun næppe nogensin-
de havde bemærket ham, udnævnte han hende til
sin herskerinde og døbte hende i sine tanker Dul-
zinea del Toboso.

Og nu behøvede verden ikke længere vente, på
ham. ,.^.i. "i
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UDEN AT FORTÆLLE hverken husholdersken

eller niecen at han agtede at drage bort for at hæv-

ne krænkelser og rette op på alverdens uret, tog
han en tidlig morgen sin rustning på, satte hjel-
men på hovedet, greb skjold og lanse og steg på

Rozinante. Men han var ikke kommet langt, før
det slog ham, at han ikke kunne gribe til våben

mod nogen ridder, eftersom han ikke selv var slået

til ridder. Som følge heraf bar han heller ikke no-
get våbenmærke på sit skjold. Men som i de utal-
lige ridderbøger, han havde læst, ville han lade sig

slå til ridder af den første, han traf og han lod så

Rozinante vælge vejen frem mod eventyret. Og
mens krikken traskede af sted på må og å, fore-

stillede don Quixote sig kommende århundreder,

hvor hans bedrifter ville være graveret i bronze og

hugget i marmor, og bildte sig selv ind, at han led

af hjertekvaler, fordi hans udkårne Dulzinea del

Toboso havde sendt ham bort.
Det var en bagende varm julidag, og han var

ved at forwivle over, at intet skete; han mødte in-
gen, mod hvem han kunne prøve sin stærke arms

tapperhed. Da det blev aften, spejdede han efter

en borg, hvor han kunne overnatte. Han fik øjepi
en kro, men da han så alt omkring sig, som det var

beskrevet i ridderromanerne, blev lroen til en

borg med fire tårne og spir af funklende sølv, og

hverken vindebro eller voldgrav manglede. Mens

han nærmede sig, ventede han, at en dværg ville
komme til syne mellem murtinderne og give tegn

til en trompeter om at blæse en velkomst til ridde-
ren. I det samme tudede en winehyrde i sit horn
som signal til grisene om at samle sig, og don

Quixote tog det for velkomsttrompeten. Ved sy-

net af den bevæbnede don Quixote ville to ludere,

der stod og hang ved kroens dør, søge indenfor,
men don Quixote løftede papvisiret og sagde:

"Fly$ ikke, ophøjede jomfruer, for jeg tilhører en

ridderorden, der ikke tillader, at nogen kvinde
krænkes.n

Ved disse ord brød luderne ud i latter, og kro-
værten, der i det samme kom ud, var også tæt pår

at slå en skraldlatter op ved det syn, der mødte

ham. Men han førte den mærkelige skikkelses øg

til stalden, mens don Quixote måtte opgive at løs-

ne de knuder, han havde bundet hjelmen åst til
hovedet med. Det betød, at de to tøser ved mid-
dagsbordet måtte made ham gennem visiret med'
den opblødte klipfisk, der var det eneste, huset

havde at byde på. Men for don Quixote var fisken

hvedebrød og skøgerne fornemme jomfruer,'så
eventyret var godt i gang; kun manglede han at

blive slået til ridder. Derfor kaldte han efter ma-.,, ,,
den kroværten ud til sig i hestestalden, åldt på;::;i
knæ foran ham og sagde: oThpre ridder, tilsted:',.'t

mig den gunst at slå mig til ridder, så jeg kan tjene

menneskehedens vel. I nat vil jeg våge over mine
våben i kapellet til jeres borg, i åotg." skal I slq
mig til ridder, og jeg vil drage ud til de fire vei
denshjørner og redde de nødlidende, som deti,i

pålagt mig ifølge ridderskabet.n

Kroværten gloede forvirret på ham, så

lo han indvendigt og sagde: oJeg har

levet i havnebyers slyngelkvarterer, jeg

har lagt jomfruer ned og jagtet enker i
hobetal, men nu har jeg trukket mig til-
bage til min borg og tager imod alle

farende riddere.n Han sagde også, at han

ikke havde noget kapel, men don Quixote
kunne 

"age 
på gårdspladsen, og i morgen

tidlig ville han slå ham til ridder. Og så spurgte

han sin gæst, om han havde nogen penge.
oselvfølgelig ikke,n svarede don Quixote, ,al-

drig har jeg i en bog om de årende riddere læst

om nogen, der havde penge med sig.o

tF;rgerligsagde kroværten, at når der ikke stod

noget om det i bøgerne, var det naturligvis,
fordi det var lige så indlysende, at ridderne
havde penge med, som at de havde rene

skjorter med sig. Og lige så selvfølgeligt med-
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bragte de også altid et lille skrin med salver til at
kurere deres sår påtført dem i kamp, medmindre
en troldmand da bragte dem en jomfru på en slcy

gennem luften med en karaffel indeholdende en
eliksir, hvoraf blot dn dråbe kunne læge alle sår.

Don Quixote noterede sig de kloge ord, og så

begyndte hans vågenat. Han lagde sin rustning og
sine våben i gårdspladsens trug. Men kort efter ville
en muldyrdriver vande sine lastdyr og nærmede sig.

oRør ikke den udrustning, der tilhører den tap-
reste ridder,n sagde don Quixote, ohvilken ridder-
orden du end tilhører, vil du komme til at betale
for en sådan brøde med dit livln

Men muldyrdriveren kastede blot lansen og
skjoldet bort og hørte næppe don Quixores næste

ord: nO, stå mig bi, kære Dulzinea del Toboso, i
denne første forhånelse, der rettes mod ieres tie-

ners bryst. Svigt mig ikke i farens srund.u Og så

greb han lansen og bankede den i hovedet på mul-
dyrdriveren, så han blev slået til jorden. Men kro-
værten var gået udenfor ved larmen, og da han så,

hvad der var sket, turde han ikke vente, til det
blev morgen, men hentede strala sin regnskabs-
bog over hø ogbyg udleveret til gæsternes ridedyr.
Og mens han mumlende lod, som om han læste

op af den, som var den riddervæseners ceremoni-
bog, knælede don Quixote foran ham. Så fik don

Quixote et voldsomt drag over nakken, den ene af
luderne gav ham sporerne på, og den anden
spændte sværdet ved hans side og sagde: uGid
Gud må gøre eders nåde dl en lykkelig ridder og
give jer tilfredsstillelse i kampen.u

Og uden at høre fnisene bag sig begav don
Quixote de la Mancha sig ud i eventyret.
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mod jeres tje-



\
+i!
rJli




