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SØVN. 

 
Månelyset falder over fodenden af min seng og ligger der som en stor, lys, flad 

sten. 

Når fuldmånen begynder at skrumpe ind og dens højre side at falme – ligesom 

et ansigt, der ældes, først får rynker på kinden og derefter afmagres – gribes jeg 

ved nattetide af en sørgmodig og pinefuld uro. 

Jeg sover ikke og er heller ikke vågen; men i denne halvdøs blander selvoplevet 

sit i mit sind sammen med, hvad jeg har læst og hørt – ligesom strømme af 

forskellig farve og klarhed flyder sammen. 

Før jeg gik i seng havde jeg læst om Buddha Gotamas levned, og i tusinder 

iklædninger drog denne sætning gang efter gang gennem mit sind: 

”En krage fløj hen til en sten, der lignede et stykke fedt, idet den tænkte: 

”Måske er der her noget velsmagende”. Men da kragen ikke fandt noget 

velsmagende, fløj den bort. Ligesom kragen, der fløj hen til stenen, således forlader 

vi – vi, de stedse søgende – asketen Gotama, da han har mistet sin tillokkelse for 

os. 

Og billedet om stenen, der ligner et stykke fedt, antog uhyre dimensioner i min 

hjerne:  

Jeg vandrer gennem en udtørret flodseng og sanker glatte stene op. 

Først gråblå med indesprængt glitrende støv; de fylder mit sind med grublen, og 

dog ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med dem; og dernæst sorte med svovlgule 

pletter – underligt forvredne forsteninger, der minder om et barns forsøg på at lave 

plumpe, spraglede øgler. 

Og jeg vil kaste disse stene langt bort fra mig; men de falder blot ud af min 

hånd, og mine øjne slipper ikke for synet af dem. 

Alle de stene, der har spillet en rolle i mit liv, dukker op omkring mig. 

Mange anstrengte sig møjsommeligt for at arbejde sig gennem sandet frem mod 

lyset – ligesom store skifferfarvede krebs, når højvandet sætter ind – og det er som 

om de alle ville tvinge mine blikke til at rette sig mod dem, for at fortælle mig ting 

af uendelig vigtighed. 

Andre synker udmattede – kraftesløse tilbage i deres huller og opgiver at 

komme til orde. 

Undertiden farer jeg op af denne halvdøs og ser for et øjeblik atter måneskinnet 

ligge ved fodenden af min seng som en stor, lys, flad sten – men straks efter 

svinder min bevidsthed og jeg begynder atter at lede efter hin sten, der piner mig, 

og som må ligge skjult et sted i min erindrings ruiner og ligner et stykke fedt. 
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En tagrende må engang have udmundet lige over denne sten, forestiller jeg mig; 

den har været bøjet i en stump vinkel og dens rande var ædt op af rust – og trodsigt 

vil jeg tvinge min hjerne at beskæftige sig med dette billede, for at føre mine 

opskræmte tanker bag lyset og lulle dem i søvn. 

Men det lykkes mig ikke. 

Uden ophør hævder en egensindig stemme i mit indre med tåbelig stædighed – 

vedholdende som et vindue, som vinden med regelmæssige mellemrum slår mod 

muren: det er noget helt andet – det er slet ikke stenen, der ligner et stykke fedt. 

Og det er ikke til at frigøre sig for denne stemme. 

Selvom jeg hundrede gange kommer med den indvending, at alt dette dog er 

ganske uvæsentligt, så tier den vel en lille stund; men begynder derefter hårdnakket 

på ny: ganske vist, ganske vist: men det er dog ikke stenen, der ligner et stykke 

fedt. – 

Langsomt sniger en pinefuld følelse af hjælpeløshed sig over mig. 

Hvad der derefter er sket, ved jeg ikke – om jeg frivilligt opgav at kæmpe imod 

eller om mine tanker overvældede og kneblede mig? 

Jeg ved kun, at mit legeme blev liggende sovende i sengen, og at mine sanser 

frigjorde sig fra det og ikke mere var bundet til det. – 

Hvem er nu ”jeg”? skal jeg lige til at spørge. Da kommer jeg til at tænke på, at 

jeg jo ikke besidder noget organ, med hvilket jeg kan stille spørgsmål; og af angst 

for, at den dumme stemme atter skal vågne op og på ny begynde med sine endeløse 

betragtninger over stenen, der ligner et stykke fedt, opgiver jeg at spørge. 
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DAG. 

Da stod jeg pludselig i en skummel gård og så gennem den åbenstående port en 

jødisk marskandiser stå lænet til trappegelænderet, der førte ned til hans kælder. På 

begge sider af nedgangen til butikken hang eller lå hulter til bulter alt muligt 

gammelt skrammel: itubrækket værktøj, rustne stigbøjler og skøjter og alskens 

udrangerede ting. 

Og dette billede havde det trykkende ensformige ved sig, der kendetegner alle 

indtryk, som dagligt og lige så hyppigt som bissekræmmeren overskrider vor 

bevidstheds tærskel, og fremkaldte hverken nysgerrighed eller overraskelse hos 

mig. 

Det gik op for mig, at jeg allerede længe havde færdedes i disse omgivelser. 

Men selv fornemmelsen heraf gjorde ikke noget dybere indtryk på mig. - -  

Jeg må engang have hørt eller læst om en mærkelig sammenligning mellem en 

sten og et stykke fedt, tænkte jeg, idet jeg gik op ad trappen til mit værelse og et 

øjeblik flygtigt beskæftigede mig med stentrinenes spraglet-plettede udseende. 

Da hørte jeg skridt oppe fra trappen, og da jeg op til min dør så jeg, at det var 

marskandiseren Aron Wassertrums datter, den fjortenårige, rødhårede Rosina. Jeg 

måtte passere tæt forbi hende, og hun stod med ryggen mod trappegelænderet og 

lænede sig æggende tilbage. 

Jeg søgte at undgå hendes blik. 

Hendes snavsede hænder lå på rækværket, og jeg så, hvordan hendes nøgne 

underarme lyste gennem halvmørket. 

Jeg væmmedes ved hendes påtrængende smil og dette voksagtige 

gyngehesteansigt. 

Hun må have svampet, hvidt kød ligesom aksoloten, jeg nylig så i akvariet hos 

fuglehandleren, følte jeg. 

Rødhåredes øjenhår indgyder mig den samme afsky som en kanins. 

Og jeg lukkede min dør op og slog den hurtigt i efter mig. - - 

Fra mit vindue kunne jeg se marskandiseren Aron Wassertrum stå ved 

nedgangen til sin kælder, nu i færd med at klippe sine negle. 

Var den rødhårede Rosina hans datter eller hans niece? De lignede ikke 

hinanden. 

Mellem alle de jødiske ansigter, jeg daglig møder i Hanefjedsgade, kan jeg 

tydelig skelne forskellige stammer, der, selv om vedkommende tilhører samme 

slægt, er lige så forskellige fra hinanden som olie og vand. Her kan man ikke sige: 

disse to er brødre og disse to er fader og søn. 
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Den hører til en stamme og hin til en anden – det er alt, hvad man kan læse sig 

til af deres ansigtstræk. 

Hvad bevis ville der også ligge deri, at Rosina lignede marskandiseren! 

Disse stammer nærer en hemmelig afsky og væmmelse for hinanden, selv om 

de er nært beslægtede – men de forstår at hemmeligholde den for omverdenen 

ligesom man skjuler en farlig hemmelighed. 

Alle vogter de denne viden, og i deres enighed herom ligner de hadefulde 

blinde, der klamrer sig til et smudsigt tov: en med begge hænder, en anden kun 

modvilligt med én finger; men alle besatte af en overtroisk frygt for, at de vil være 

hjemfaldne til undergang så snart de opgiver det fælles holdepunkt og skiller sig fra 

de øvrige. 

Rosina hører til den stamme, hvis rødhårede type virker endnu mere frastødende 

end den anden, hvis mandstype er smalbrystede, med lang hønsehals og 

fremstående adamsæble. 

Alt hos disse mænd synes fregnet; hele deres liv sukker de under brunstens 

kvaler og fører en bestandig og resultatløs kamp mod deres lyster, evindeligt pint af 

en hæslig angst for deres sundhed. 

Jeg var overhovedet ikke klar over, hvordan jeg var faldet på, at Rosina og Aron 

Wassertrum var beslægtede. 

Jeg havde dog aldrig set dem sammen; end mindre hørt dem veksle blot et ord. 

Hun holdt også altid til i vores gård, eller listede om på trapperne og gangene i 

huset, hvor jeg boede. 

Alle mine husbeboere anså hende for at være en nær slægtning eller i det 

mindste et plejebarn af marskandiseren, og dog er jeg overbevist om, at ikke en 

eneste havde nogen grund at anføre for denne anskuelse. 

Jeg ville rive mine tanker løs fra Rosina og så gennem det åbne vindue ned i 

Hanefjedsgade. 

Som om Aron Wassertrum havde mærket mit blik, vendte han pludselig sit 

ansigt op imod mig. 

Sit stivnede, hæslige ansigt med de runde fiskeøjne og den udstående overlæbe, 

der var spaltet af et hareskår. 

Han mindede mig om en menneskelig edderkop, der straks mærker den mindste 

sitren i sit net, hvor ligegyldig den end anstiller sig. 

Og af hvad levede han? Hvad tænkte han, og hvad tog han sig for? 

Jeg vidste det ikke. 

I hans kælder hang fra dag til dag, år ud og år ind, bestandig de samme døde, 

værdiløse ting. 
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Med lukkede øjne kunne jeg have tegnet det alt sammen: de bulede 

bliktrompeter uden klapper, de gulnede ark med soldater til at klippe ud, de rustne 

sporer, de skimlede læderremme og alt det andet af rust og møl fortærede 

skrammel. 

Og foran på gulvet, stablet tæt sammen, så at de næsten spærrede indgangen til 

kælderen, en dynge runde komfurplader. – 

Alle disse ting tog hverken af eller til i tal, og skete det endelig, at en 

forbipasserende standsede og spurgte om prisen på et eller andet, gerådede 

marskandiseren i den heftigste ophidselse. 

Han trak læben i vejret og udstedte nogle uforståelige lyde i en gurglende, 

hakkende bastone, så køberen mistede al lyst til videre spørgsmål og betuttet 

bortfjernede sig. 

Aron Wassertrums blik havde lynsnart sluppet mit og hvilede nu med anspændt 

interesse på sidehusets nøgne mure, der stødte op til mit vindue. 

Hvad søgte han det? 

Huset lå dog med gavlen ud mod Hanefjedsgade og dets vinduer vendte ud mod 

gården! Kun ét lå ud til gaden. 

Tilfældigvis syntes der for øjeblikket at være nogen i sidehusets værelser, der lå 

i samme etage som mit eget – jeg formoder, at disse værelser blev brugt til atelier – 

thi jeg hørte en mands- og en kvindestemme tale sammen. 

Men det var umuligt, at marskandiseren kunne vide dette! – 

Det puslede ved min dør. Og jeg tænkte: det er Rosina; hun står stadig derude i 

mørket og venter på, at jeg skal hende ind til mig. 

Og længere nede på trappen står den koparrede, halvvoksne Loisa og lytter med 

tilbageholdt åndedræt efter, om min dør virkelig skulle blive åbnet, og kan formelig 

mærke hans had og hans skinsyge. 

Han er bange for at komme nærmere og for at blive opdaget af Rosina. Han ved, 

at han er afhængig af hende som en hungrig ulv af sine vogtere og ville dog helst 

springe op til hende og give sit raseri frit løb! - - 

Jer sætter mig ved mit arbejdsbord og tager mine pincetter og gravstikker frem. 

Men jeg er ude af stand til at arbejde; min hånd er ikke rolig nok til at udbedre 

de fine, japanske graveringer. 

Det triste, dystre liv, der befolker dette hus, lader ikke mit sind i ro, og stadig 

dukker gamle billeder frem for mig. 

Loisa og hans tvillingbroder Jaromir er højst et år ældre end Rosina. 

Deres fader, der var hostiebager, erindrer jeg næppe. Nu er det vist en gammel 

kone, der sørger for dem. 
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Jeg vidste blot ikke, hvem det var af alle de mange, der boede skjulte i dette hus 

som tudser i deres smuthuller. 

Men en af dem sørger for de to drenge; det vil sige: hun giver dem deres 

underhold mod at de afleverer til hende, hvad de stjæler eller tigger. 

Mon hun også giver dem mad? Jeg kan ikke tro det, thi den gamle kommer først 

hjem sent på aftenen. 

Hun skal leve af at vaske lig. 

Da de var børn, så jeg ofte Loisa, Jaromir og Rosina lege sammen i gården. 

Men den tid er længst forbi. 

Nu følger Loisa hele dagen i den rødhårede jødepiges spor. 

Og når han ikke kan finde hende, lister han op til min dør og venter med 

fortrukkent ansigt på, at hun skal komme ud derfra. 

Når jeg sidder ved mit arbejde, kan jeg i ånden se ham stå ude på den mørke 

gang med hovedet med den udmarvede nakke lyttende strakt frem. 

Undertiden brydes da stilheden pludseligt af en vild larm. 

Jaromir, der er døvstum, og hvis tanker bestandigt er besatte af et vanvittigt 

begær efter Rosina, flakker som et vildt dyr om i huset, og ustøder i sin skinsyge og 

sit vilde raseri uartikulerede hyl, der får blodet til at stivne i mine årer. 

Han jager stedse om efter de to, som han tror, har skjult sig i et af husets utallige 

smuthuller, pisket af den tanke, at han stadig må følge i hælene på sin broder, for at 

der ikke mellem denne og Rosina skal ske noget, som han ikke må få at vide. 

Og jeg aner, at det netop er krøblingens evindelige kval, der får Rosina til stadig 

på ny at nærme sig den anden. 

Og tager hendes interesse af, forstår Loisa stadig at finde på ny infamiteter, som 

får Rosinas grusomhedstrang til at flamme op igen. 

De lader sig på skrømt overrumple af den døvstumme, og lokker ham 

underfundigt efter sig ind på de mørke gange, hvor de laver fælder for ham af 

rustne tøndebånd, der smækker i vejret, når man træder på dem, eller af river, de 

har anbragt med tænderne opefter, så han snubler over dme og river sig til blods. 

Fra tid til anden finder Rosina selv på noget satanisk, for at pine den 

døvstumme endnu mere raffineret. Hun ændrer pludselig sin opførsel overfor 

Jaromir og lader som om hun nu synes godt om ham. 

Smilende over hele ansigtet meddeler hun med rivende hastighed krøblingen en 

mængde ting, der hensætter ham i en vanvittig ophidselse. Til dette formål har hun 

lavet sig et hemmelighedsfuldt, kun halvt forståeligt tegnsprog, der redningsløst 

indfiltrer den døvstumme i et net af forventningsfuld uvished og fortærende 

forhåbninger. 
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Engang så jeg ham stå foran Rosina nede i gården; hendes læber bevægede sig 

så heftigt og hun gestikulerede så voldsomt, at jeg troede han i sin vilde ophidselse 

hvert øjeblik skulle knække sammen. 

Og hele den følgende dag listede han i feberagtig forventning om på de mørke 

trappegange i et forfaldent hus, der lå i den anden ende af Hanefjedsgade – og 

forsømte herved lejligheden til at tiltigge sig et par kreuzer på gadehjørnerne. 

Og da han sent på aftenen kom ravende hjem, halvdød af sult og ophidselse, 

fandt han, at hans plejemoder havde låst ham ude for natten.. 

 

En lystig kvindelatter trængte gennem muren ind til mig fra det tilstødende 

atelier. 

En latter? – En latter i dette hus? I hele ghettoen boede der ingen, som var i 

stand til at slå en lystig latter op. 

Da kom jeg pludselig til at tænke på, at Zwakh, den gamle marionetspiller, for 

nogle dage siden havde betroet mig, at en ung, fornem herre for en antagelig sum 

havde lejet hans atelier af ham – åbenbart for her uset at kunne mødes med sit 

hjertes udkårne. 

Hver nat blev nu den nye lejers kostbare møbler stykke for stykke bragt op i 

atelieret, i al hemmelighed, thi ingen måtte vide det. 

Den godmodige gamle gned sig glædesstrålende i hænderne, da han fortalte mig 

dette, og morede sig som et barn over, hvor fiffig han havde båret sig ad; ikke en 

eneste af husbeboerne havde mindste anelse om det romantiske elskerpar.  

Gennem tre huse kunne man komme op til atelieret. – ven i købet gennem en 

falddør var der adgang! 

I atelieret var der en jerndør. Når man lukkede den op – og det var ikke 

vanskeligt indefra – kunne man komme ud til trappen i vort hus. 

Atter klingede den muntre latter ind til mig, og jeg mindes vagt en luksuriøs 

bolig og en adelig familie, hos hvem jeg hyppigt kom for at foretage små 

restaureringer af kostbare antikviteter. 

Pludselig hører jeg inde fra atelieret et skingrende skrig. Jeg lytter 

rædselsslagen. 

Jerndøren smækker larmende op, og i næste øjeblik styrter en dame ind i mit 

værelse. 

Med udslået hår, hvid som en kalket væg, og med et gyldent brokadestykke 

over de nøgne skuldre. 

”Mester Pernath, skjul mig! For Guds skyld! – spørg ikke! Skjul mig!” 

Før jeg kan svare, bliver min dør atter revet op og straks efter smækket i. – 
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Men et sekund havde jeg set marskandiseren Aron Wassertrums hæslige fjæs 

grinende mig i møde.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En rund lysende plet dukker op foran mig, og i månelyset ser jeg atter fodenden 

af min seng. 

Endnu ligger søvnen over mig som en tung ulden kappe, og navnet Pernath står 

prentet med gyldne bogstaver i min erindring. 

Hvor har jeg læst dette navn – Athanasius Pernath? 

Jeg tror, jeg tror, at jeg for længe, længe siden engang fik min hat forbyttet, og 

jeg undrede mig dengang over, hvor nøjagtigt den fremmedes hat passede mig, til 

trods for at jeg har en højst ejendommelig hovedform. 

Og da jeg dengang så ned i den fremmedes hat – ja, ja, ja, da stod der med 

gyldne papirbogstaver på det hvide foer: 

 

Athanasius Pernath 

 

Jeg havde altid næret en sælsom afsky og angst for denne hat – jeg ved ikke 

hvorfor. 

Da faret stemmen, der vil vide, hvor den sten er, som lignede et stykke fedt, og 

som jeg allerede havde glemt, pludselig løs på mig som en pil. 

Hurtigt udmaler jeg mig den røde Rosinas skarpe, sødligt grinende profil, og det 

lykkes mig på denne måde at undgå pilen, der straks forsvinder i mørket. 

Ja, Rosinas ansigt! Det er dog stærkere end den utåleligt plaprende stemme; og 

navnlig i mit værelse i Hanefjedsgade kan jeg være rolig  
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I 

Hvis mine sanser ikke skuffer mig, kommer der en op ad trappen, for at besøge 

mig. Han må nu omtrent være ved den sidste trappeafsats.  

Nu bøjer han om hjørnet, hvor arkivaren Schemajah Hillel bor, og går hen ad de 

slidte stenfliser i min etage, hvis gulv er belagt med røde teglsten.  

Nu famler han sig frem langs væggen, og nu, netop nu, står han derude i mørket 

og søger møjsommeligt at tyde bogstaverne på min dørplade. Og jeg stiller mig 

midt i værelset og ser hen imod døren. Den går op, og han træder ind.  

Han gjorde et par skridt hen imod mig, men tog hverken hatten af eller sagde 

”God dag”. 

Sådan opfører man sig, når man føler sig hjemme, tænkte jeg, og fandt det 

ganske selvfølgeligt, at han netop bar sig således ad. 

Han førte hånden til sin lomme og tog en bog frem.  

Så bladrede han længe i den. 

Bogens bind var af metal og prydet med forsiringer i form af rosetter og segl, 

der var indlagt med farver og små sten.  

Endelig havde han fundet stedet han søgte og pegede derpå. Kapitlet hed 

”Ibbur”, sjælens besvangrelse. 

Det store, i guld og rødt udførte, ”I”, optog næsten halvdelen af siden og var 

beskadiget i kanten. 

Jeg skulle udbedre det. 

Initialet var ikke klæbet på pergamentet, hvad der ellers plejede at være tilfældet 

i de gamle bøger, jeg havde set af den art, men synes at bestå af to tynde 

guldplader, der var loddet sammen på midten og med enderne greb om 

pergamentets rande. 

Altså måtte der, hvor bogstavet stod, være skåret et hul i pergamntet? Og hvis 

dette var tilfældet, måtte ”I”et stå omvendt på næste side? 

Jeg bladede og fandt min antagelse bekræftet. 

Uvilkårligt læste jeg siden igennem og den næste side med. Og jeg læste videre 

og videre. 

Bogen talte til mig som drømmen taler, kun klarere og langt tydeligere. Og den 

fik mit hjerte til at bæve som ved et vigtigt spørgsmål. 

Ordene strømmede som fra en usynlig mund, blev levende og kom til mig. De 

snoede og drejede sig som broget klædte slavinder, sank så i jorden eller forsvandt 

i luften som glitrende røg og gav plads for de næste. Hvert af dem håbede for en 

lille stund, at jeg ville kåre det til det udvalgte og give afkald på at se følgende. 
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Der var nogle af dem, der skred frem, pralende som påfugle, i strålende gevandter, 

og deres skridt var langsomme og afmålte. 

Andre var som dronninger, men ældede og udlevede, med farvede øjenlåg - 

med et spøgelsesagtigt træk om munden og rynkerne dækket af hæslig sminke. 

Jeg undgik at se mere på dem, og vendte mit blik mod de næste, og imod mig 

kom lange rækker af grå skikkelser med ansigter så almindelige og så blottede for 

udtryk, at det syntes umuligt at kunne indprente sig i erindringen. 

Så slæbte de en kvinde frem. Hun var nøgen og kæmpestor som en malmkolos. 

Et sekund blev kvinden stående og bøjede sig ned over mig. Hendes øjenhår var 

så lige lange som mit legeme, og hun pegede tavst på sin venstre hånds puls. 

Et jordskælv drønede, og jeg følte, at der var en hel verdens liv i hende. Fra det 

fjerne bruste et tog af korybanter frem. 

En mand og en kvinde omslyngede hinanden. Jeg dem komme langt borte fra, 

og stadig nærmere bruste toget. 

Nu hørte jeg de helt henrevnes rungende sang tæt ved mig, og mine øjne søgte 

det tætomslyngede par. 

Men nu havde det forvandlet sig til en skikkelse og sad, halvt mand halvt 

kvinde - en hermafrodit - på en trone af perlemor. 

Og hermafrodittens trone endte i et bræt af rødt træ, deri havde tilintetgørelsens 

orm gnavet hemmelighedsfulde runer. 

Indhyllede i en støvsky kom en hjord af små, blinde får jagende, foder til den 

gigantiske hermafrodits korybanter.  

Undertiden var der mellem de skikkelser, der strømmede fra den usynliges 

mund, nogle der kom fra graven - med ligklæder for ansigtet. 

Og de blev stående foran mig og stirrede med rovdyrøjne forsultent på mit 

hjerte, så en isnende rædsel skar gennem min hjerne, og mit blod standsede som en 

flod, i hvis leje, der pludselig styrter klippeblokke ned fra himlen. 

En kvinde svævede mig forbi. Jeg så ikke hendes ansigt, thi hun vendte det bort 

fra mig, og hun bar en kappe af rindende tårer. 

Tog af masker dansede forbi, lo og bekymrede sig ikke det mindste om mig. 

Kun en Pierrot ser sig eftertænksomt om efter mig og vender tilbage, planter sig 

foran mig, og stirrer ind i mit ansigt som var det et spejl.  

Han skærer så sælsomme grimasser, hæver og bevæger sine arme, snart 

dvælende, snart lynsnart, så jeg gribes af en spøgelsesagtig trang til at efterligne 

ham, blinke med øjnene og trække på skuldrene. 

Da støder de utålmodigt fremadstormende skikkelser, der alle begærer at blive 

set af mine øjne, ham til side. Dog ingen formår at dvæle længe foran mit blik. De 
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er som glidende perler på en silkesnor - de enkelte toner i den melodi, der 

strømmer fra den usynlige mund. 

Det var ikke mere en bog, der talte til mig. Det var en stemme, der ville noget af 

mig, som jeg ikke forstod, hvor meget jeg end anstrengte mig. En stemme som 

pinte mig med brændende og uforståelige spørgsmål. Men denne stemme var død 

og uden genklang. 

En hver lyd i den timelige verden har mange ekkoer - ligesom en hver ting har 

en stor skygge og mange små, men denne stemme havde ingen ekkoer mere - de 

var for længst, for længst bortvejede og døde. 

Og da jeg havde læst bogen til ende og endnu holdt den i mine hænder - da var 

det mig, som havde jeg søgende bladet i min hjerne og ikke i en bog! 

Alt, hvad stemmen sagde mig, havde jeg hele mit liv båret i mig - det havde kun 

været skjult og glemt, og havde skjult sig for mine tanker lige indtil nu. 

--- 

Jeg så op. 

Hvor var manden, der havde bragt mig bogen, blevet af? 

Gået? 

Ville han hente den, når den var færdig? 

Eller skulle jeg bringe ham den? 

Men han havde jo ikke opgivet mig sin adresse. 

Jeg søgte at huske, hvordan han så ud, men forgæves. 

Hvordan var hans påklædning - var han gammel eller var han ung? - og hvilken 

farve havde hans hår og hans skæg? Nej, jeg kunne ikke mere forestille mig, 

hvordan han havde set ud - alle de billeder, jeg dannede mig af ham forflygtigedes. 

Jeg lukkede øjnene og pressede hånden mod lågene for at få fat i hans billede. 

Forgæves, forgæves. 

Jeg stiller mig atter midt i værelset og ser hen imod døren, bærer mig ad akkurat 

som, da han kom, og udmaler mig det hele: Nu bøjer han om hjørnet, nu kommer 

han hen af teglstensfliserne, nu læser han på min dørplade: ”Athanasius Pernath”, 

og nu træder han ind. 

Forgæves. 

Jeg er ikke i stand til at huske spor af, hvordan han så ud. 

Mit blik faldt på bogen, der lå på bordet, og jeg ønskede brændende, at jeg 

kunne huske noget om den hånd, der havde rakt mig den. Men jeg kunne ikke 

engang huske, om den havde båret handsker eller ikke, om den havde været ung 

eller rynket, smykket med ringe eller ikke. 

Da fik jeg et sælsomt indfald. En indskydelse som jeg ikke kunne stå imod. 
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Jeg tog min hat og min kappe på og gik ud på gangen og ned ad trapperne, så 

vendte jeg atter med langsomme skridt tilbage til mit værelse. 

Langsomt, ganske langsomt, akkurat som han var kommet. Og da jeg åbnede 

døren, så jeg at skumringen havde bredt sig i min stue. Var det da ikke højlys dag 

før, da jeg forlod den? 

Længe måtte jeg hav grublet og ikke bemærket, at det allerede var sent. 

Og jeg forsøgte at efterligne den ukendtes gang og udseende, og kunne dog intet 

erindre. 

Hvordan skulle det vel også lykkes mig at efterligne ham, når jeg ikke havde det 

mindste holdepunkt for, hvordan han så ud? 

Men da hændte der noget som jeg slet ikke havde ventet. 

Min hud, mine muskler, mit legeme huskede pludselig alt uden at forråde det til 

hjernen. De gjorde bevægelser, som jeg ikke ønskede, og som jeg ikke ville. Som 

om mine lemmer ikke længere tilhørte mig! Pludselig blev min gang usikker og 

fremmed. Sådan går et menneske, som hele tiden er i færd med at falde forover, 

sagde jeg til mig selv. 

Ja, ja sådan var det. Jeg vidste tydelig, at sådan var det. 

Jeg bar et fremmed, skægløst ansigt med fremstående kindben og så ud ad skråt 

stående øjne. Jeg følte, det var sådan og kunne dog ikke se det. 

Det er ikke mit ansigt, ville jeg forfærdet skrige, ville berøre det. Men min hånd 

lystrede ikke min vilje - den greb i lommen og tog en bog frem. Akkurat som han 

før havde gjort. 

Da sidder jeg pludselig igen ved bordet, uden hat, uden kappe, og er atter jeg. 

Jeg, jeg. 

Athanasius Pernath. 

Jeg gribes af rædsel og gru. Mit hjerte banker som det skal sprænges, og jeg 

føler at spøgelsesagtige fingre, der nyligt har famlet efter min hjerne, har sluppet 

deres tag i mig. Endnu sporer mit baghoved den kolde berøring. 

Nu vidste jeg, hvem den fremmede var, og jeg havde atter kunnet fornemme 

ham i mig - hvad øjeblik det skulle være, men at forestille mig ham, så at jeg kunne 

se hans billede for mine øjne - det formåede jeg ikke og ville heller aldrig komme 

til at formå. Han er som et negativ, en usynlig hulform, hvis linjer jeg ikke kan 

fatte, og i hvilken jeg selv må smutte ind, når jeg vil have klarhed over hans 

skikkelse og hans aftryk i mit eget jeg. 

I min skrivebordskuffe stod der et lille jernskrin. Jeg ville låse bogen ned i den, 

og først når denne sjælelige sygdom var veget fra mig, ville jeg tage den frem og 

begynde på restaureringen af  ”I”et. 

Og jeg tog bogen fra bordet. 



19 
 

Da var det mig, som om jeg slet ikke havde grebet om den, jeg tog skrinet, den 

samme fornemmelse. Som måtte følelsen af at røre ved noget gennemløbe en lang, 

lang strækning i dybt mørke, før den udmundede i min bevidsthed, som var tingene 

skilte fra mig ved et årelangt tidsrum og tilhørte en fortid, der længst var draget 

forbi. 

--- 

Stemmen der lister rundt i mørket for at finde mig og atter pine mig med sine 

betragtninger om stenen, der ligner et stykke fedt, er gået forbi mig uden at se mig. 

Og jeg ved, at den stammer fra søvnens rige. Men hvad jeg nyligt oplevede, det var 

virkeligt liv - derfor kunne den ikke se mig og søger forgæves efter mig, tænkte 

jeg. 
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PRAG. 

 

Ved siden af mig stod studenten Charousek med kraven på sin tynde, luvslidte 

overfrakke slået op over ørerne, og jeg hørte, hvordan tænderne klaprede i munden 

på ham af kulde. 

Han kan let få sig en lungebetændelse på halsen i den fugtige port med den 

isnende træk, sagde jeg ved mig selv, og jeg opfordrede ham til at gå med mig op, 

men han afslog det. 

”Jeg takker dem, mester Pernath” mumlede han tænderklaprende, ”men 

desværre har jeg ikke tid - jeg må videre. Vi ville jo forresten også blive 

gennemblødt til skindet, hvis vi gik ud på gaden - det ville ikke vare længe! 

Regnen hører sikkert også snart op!”  

Regnbygen fejede hen over tagene og strømmede ned ad husenes tage som var 

det tårer. Når jeg rakte hovedet lidt frem, kunne jeg oppe på fjerde etage se mit 

vindue, der, overrislet af regnen, så ud som dets ruder var opblødte - 

uigennemsigtige og ujævne som husblas. 

En lille bæk af gult, snavset vand flød gennem gaden, og porten fyldtes 

efterhånden med forbipasserende, der ville vente, til regnbygen var drevet over.  

”Der svømmer en brudebuket”, sagde Charousek pludselig og pegede på en 

buket visne myrter, der af strømmen blev ført ned ad gaden. 

En mand bagved os lo højt. Da jeg vendte mig om, så jeg at det var en ældre, 

fornemt klædt herre med hvidt hår og et oppustet, tudseagtigt ansigt. Charousek 

havde også et øjeblik vendt sig om og brummede noget hen for sig. 

Den gamle gjorde et ubehageligt indtryk på mig. Jeg tog blikket til mig, og 

betragtede de hæslige huse, der stod derude i regnen, som tvære gamle dyr. Hvor 

uhyggelige og forkomne så de dog ikke alle sammen ud. 

De stod der, som om de var blevet bygget uden plan - som ukrudt der var skudt 

op af stenbroen. Man havde ladet dem støtte sig til en lav, gul stenmur - den eneste 

bevarede rest af en århundredårgammel langstrakt bygning - efter bedste beskub, 

uden hensyntagen til nabohusene. Her et halvt, skævhjørnet hus med 

tilbagespringende pande, ved siden af det et andet, ragende frem som en 

hjørnetand. Under den triste himmel, så det ud som om de sov, og man mærkede 

intet til det uhyggelige, fjendtlige liv, der under tiden udstråler fra dem, når 

efterårstågen hviler over gaden og hjælper med til at skjule deres svage, næppe 

mærkbare minespil. 

I den menneskealder, jeg har boet her, har jeg fået det indtryk - for hvilket, det 

er mig umuligt at frigøre mig - at husene på visse tider af natten og i 

dagsbrækningen lydløst og hemmelighedsfuldt plejer råd sammen. Da gennemfarer 
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undertiden en svag skælven, som ikke lader sig forklare, deres mure, sælsomme 

lyde løber ned over deres tage og falder ned i tagrenderne - og vi opfatter vel alt 

dette med vore sløve sanser, men uden at forske efter årsagen. 

Ofte drømte jeg, at jeg havde lyttet til disse huses hemmelighedsfulde tale og 

med angst og undren erfaret, at de var denne gydes egentlige herrer, der skænkede 

den al dens liv - om dagen lånende det til dens beboere for, når natten kom, at 

kræve det tilbage med ågerrenter. 

Og lader jeg de sælsomme mennesker som færdes her som skygger, som 

væsner, der ikke er fødte af nogen moder, og som i deres tænken og handlen synes 

sammensatte af vilkårlige stykker, lader jeg dem i ånden passere forbi mig, så er 

jeg mere end tilbøjelig til at tro, at sådanne drømme skjuler dunkle sandheder i sig, 

som blot, når jeg vågner, ligger og ulmer i min sjæl som minderne om brogede 

eventyr. 

Da vågnede atter sagnet om den spøgelsesagtige Golem lønligt i min sjæl - 

sagnet om hint kunstige menneske, som en rabbiner og kabbalist her fra ghettoen, 

fordum skabte af grundstoffet og vakte til tankeløs, automatisk tænkning, idet han 

anbragte et magisk talord bagved dets tænder. 

Og lige som hin Golem stivnede til en statue af ler i samme sekund, man 

borttog livets hemmelige stavelse fra dens mund, således måtte også, syntes jeg, 

alle disse mennesker synke afsjælede sammen, i samme øjeblik man fra deres 

hjerner fjernede et eller andet usselt begreb, en uvæsentlig stræben, hos nogle 

måske en eller anden formålsløs vane, hos andre måske en dump venten på et eller 

andet ubestemmeligt og ufatteligt... 

Evindeligt lister disse mennesker lurende omkring! Aldrig ser man dem arbejde, 

og dog er de vågne med det første dagslys og venter med tilbageholdt åndedræt - 

som på et offer der dog ikke kommer. 

Og synes endelig engang en at være kommet indenfor deres magtområde - en 

værgeløs på vist bekostning de kan berige sig - da falder der pludselig en 

lammende angst over dem, de trækker sig tilbage til deres kroge og afstår 

skælvende fra al handling. 

Ingen, hvor svag han end er, har de mod til at kaste sig over. 

”Degenererede tandløse rovdyr, berøvede al kraft og ethvert våben” sagde 

Charousek langsomt og rettede sit blik mod mig. 

Hvordan kunne han vide, hvad jeg tænkte? 

Man spænder undertiden sine tanker så stærkt, at de ligesom sprudende gnister 

springer over i en andens hjerne, tænkte jeg. 

--- 

”Hvad mon de lever af?” spurgte jeg en stund efter. 
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”Hvad de lever af? Mangen en iblandt dem er millionær!” 

Jeg så på Charousek. Hvad mente han mon dermed? Men studenten tav og så op 

mod skyerne. 

Et øjeblik var konversationen i porten gået i stå, og man hørte kun regnens 

rislen. Hvad kunne han da mene dermed: Mangen en iblandt dem er millionær!? 

Atter var det som om Charousek havde gættet mine tanker. Han pegede over 

mod marskandiserbutikken. 

”Aron Wassertrum! Han er for eksempel millionær - næsten en tredjedel af hele 

ghettoen tilhører ham. Ved De da ikke det, hr. Pernath?” 

Jeg tabte næsten mælet af forundring. ”Aron Wassertrum! marskandiseren Aron 

Wassertrum, millionær?! - 

”Åh, jeg kender ham ud og ind” fortsatte Charousek med indædt raseri og som 

om, han kun havde ventet på, at jeg skulle spørge ham.  

”Jeg kendte også hans søn dr. Wassory. Har De aldrig hørt om ham? Om dr. 

Wassory - den berømte øjenlæge? Endnu for et år siden talte hele byen begejstret 

om ham - den store lærde. Ingen vidste dengang, at han havde skiftet navn og 

tidligere hed Wassertrum. Han yndede at optræde som den verdensfjerne 

videnskabsmand, og når talen faldt på hans herkomst, fremstammede han 

beskedent og dybt bevæget, at hans fader var fra ghettoen - herfra havde han under 

sorger og lidelse arbejdet sig frem til lyset. Ja under sorger og lidelse! Men hvis 

sorger og lidelse og ved hvilke midler, derom talte han ikke! Dog ved jeg, hvordan 

det hænger sammen i ghettoen”. 

Charousek greb fat i min arm og ruskede den heftigt. ”Mester Pernath, jeg er så 

fattig, at jeg næsten ikke selv fatter det. Jeg må gå halvnøgen som en vagabond, og 

jeg er dog medicinsk student - et dannet menneske!” 

Han rev sin overfrakke til side, og jeg så til min forfærdelse, at han hverken 

havde skjorte eller jakke på, men kun den tyndslidte overfrakke. 

”Og lige så fattig var jeg også dengang, da jeg fældede dette uhyre, den 

almægtige, ansete dr. Wassory - og endnu den dag i dag, aner ingen, at det var mig, 

der var den egentlige ophavsmand til hans fald. Hele byen tror, at det var en vis dr. 

Savioli, der afslørede hele denne svindel og drev Wassory til at begå selvmord - dr. 

Savioli var kun mit redskab, siger jeg dem! 

Jeg alene havde udklækket planen, samlet materiale og beviser, og langsomt og 

umærkeligt, sten for sten, undermineret dr. Wassorys bygning indtil det øjeblik var 

inde, da hverken alverdens penge eller al ghettoens list kunne redde ham fra 

undergang. Det hele forløb logisk som et skakspil. Ja, akkurat som et skakspil. 

Og ingen ved, at det var mig, der fældede ham! Marskandiseren Aron 

Wassertrum ligger ofte søvnløs, pint af en frygtelig anelse om, at en som han ikke 
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kender, men som bestandig er i hans nærhed og, som han dog ikke kan få fat på - 

en anden end dr. Savioli - må have haft en hånd med i spillet. 

Men selv om Wassertrum hører til dm, hvis øjne formår at se gennem mure, så 

fatter han dog ikke, at der gives hjerner, der er i stand til at regne ud, hvordan man 

kan stikke lange, usynlige forgiftede nåle gennem sådanne mure, forbi kvadersten, 

guld og ædelsten, og ramme den skjulte livsåre.” 

Charousek slog sig for panden og lo vildt! 

”Men Aron Wassertrum skal snart komme til erkendelse heraf: Nøjagtig den 

samme dag, han vil dr. Savioli til livs! Nøjagtig samme dag! Også dette skakparti 

har jeg udregnet lige til det sidste træk.” 

Studenten talte som i feber, og jeg stirrede ham forfærdet ind i ansigtet. 

”Hvad har Wassertrum og hans søn da gjort Dem, siden De hader dem sådan?” 

Charousek gjorde en afværgende håndbevægelse: ”Lad os ikke tale om det! 

Spørg hellere, hvordan dr. Wassory blev fældet! Eller ønsker De, at vi skal opsætte 

det til en anden gang? Regnen er hørt op, måske vil De hjem?” 

Han sænkede stemmen som en, der pludselig bliver rolig. Jeg rystede på 

hovedet. 

”Har du nogensinde hørt, hvordan man nu til dags helbreder den grønne stær? - 

ikke? - så må jeg forklare dem det indgående, mester Pernath, for at de kan forstå 

det hele! 

Hør da: Den grønne stær er en ondartet sygdom i øjets indre dele, der ender med 

blindhed, og der gives kun et middel til at hindre sygdommen i at brede sig, nemlig 

den såkaldte iridektomi - det vil sige, at man skærer et kegleformet stykke ud af 

øjets regnbuehinde. 

Følgen heraf er vel alvorlige svækkelser af synsnerven for hele livet, men den 

grønne stær standses dog som regel i sin videre udvikling. 

Dog ved diagnosen for den grønne stær er der noget ejendommeligt. Der er 

nemlig tidspunkter, navnlig under sygdommens første stadium, hvor selv de 

tydeligste symptomer træder helt tilbage, og i sådanne tilfælde tør en læge, selv om 

han ikke finder det mindste spor af sygdommen, dog ikke med bestemthed kan 

sige, at hans forgænger, der har været af en anden mening, nødvendigvis må have 

taget fejl. 

Og har engang den såkaldte iridektomi, der naturligvis lige så vel lader sig 

udføre på et sundt øje som på et sygt, fundet sted, så er det overhovedet ikke muligt 

at fastslå, om der på et tidligere tidspunkt virkelig har foreligget grøn stær eller 

ikke. 

På denne - og flere andre - kendsgerninger havde dr. Wassory opbygget sin 

gemene plan. I utallige tilfælde - navnlig hos kvinder - konstaterede han grøn stær, 
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skønt der i virkeligheden kun forelå ufarlige synsforstyrrelser - blot for at komme 

til at udføre en operation, der ikke voldte ham noget besvær, men indbragte ham 

mange penge. Og når dette var sket, da havde han den fuldstændigt værgeløse i sin 

hånd, da krævedes der intet for at udplyndre ofret til skindet! 

Ser De, mester Pernath, nu var dette degenererede rovdyr endelig i sit es, thi her 

behøvedes hverken kraft eller våben. Og her var intet at sætte på spil, intet at 

risikere! - Forstår De, hvad dette betød for ham, mester Pernath? 

Gennem en mængde letkøbte artikler i fagblade havde dr. Wassory forstået at 

skaffe sig et navn som en fremragende specialist og haft held til at drysse sine 

kolleger, der var alt for godtroende og hæderlige til at kunne gennemskue ham, 

sand i øjnene. En strøm af patienter, der alle søgte hjælp hos ham, var den naturlige 

følge heraf. 

Kom nu en patient, der led af en eller anden ubetydelig synsfejl, til ham for at 

blive undersøgt, gik dr. Wassory straks til værks med satanisk planmæssighed. Han 

stillede først de sædvanlige spørgsmål, men noterede, for alle tilfældes skyld, kun 

de svar der lod formode, at der var mulighed for et tilfælde af grøn stær. Og 

forsigtigt undersøgte han, om der ikke forelå en tidligere diagnose. 

I samtalens løb lod han ydermere falde en bemærkning om, at han i morgen 

måtte rejse til udlandet i et vigtigt videnskabeligt øjemed. 

Ved de øjenspejlinger med elektriske lysstråler, som han derefter foretog, voldte 

han forsætligt sin patient så stærke smerter som muligt. Alt med forsæt! Alt med 

forsæt! 

Når konsultationen var til ende, og patienten angst spurgte, om der var nogen 

grund til frygt - da foretog Wassory sit skaktræk. 

Han satte sig lige over for den syge, gjorde en kunstpause og sagde så med 

afmålt og tydelig stemme denne sætning: 

”Fuldstændig blindhed på begge øjne vil inden længe uundgåeligt indtræde!” 

Hjerteskærende var den scene, der nu fulgte. Ofte besvimede patienten, græd, 

skreg op og kastede sig fortvivlet næsegrus til jorden. at miste synet, var at miste 

alt. 

Og når det øjeblik indtrådte, hvor den ulykkelige omklamrede dr. Wassorys knæ 

og hulkende skreg, om der da ikke gaves nogen hjælp på hele jorden - da gjorde 

dette uhyre det andet skaktræk og forvandlede sig selv til hin - Gud der kunne 

hjælpe. 

Alt, alt i denne verden er som et skakspil, mester Pernath. 

Vi må hurtigst muligt skride til en operation, sagde dr. Wassory da 

eftertænksomt - det er det eneste, der måske kan bringe redning. 
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Og med en vild og grådig forfængelighed skildrede han, med en strøm af ord i 

vidtsvævende udtryk, en række tilfælde, der alle havde stor lighed med det 

foreliggende, og hvorledes en mængde patienter udelukkende havde ham at takke 

for, at de endnu så dagens lys. 

Han svælgede formeligt i den følelse, at blive betragtet som et højere væsen, i 

hvis hænder mange medmenneskers ve og vel var lagt. 

Men det hjælpeløse offer sad med hjertet fuld af brændende spørgsmål, ganske 

nedbrudt og med angstens sved på panden, og vovede ikke at falde ham i talen af 

frygt for, at han - den eneste, der endnu kunne hjælpe - skulle vredes. 

Og med en bemærkning om, at han desværre først om nogle måneder kunne 

skride til operation, sluttede dr. Wassory sin tale. Forhåbentlig var det da ikke for 

sent, tilføjede han. 

Naturligvis rejste den syge sig da dødsensangst og skreg, at han under ingen 

omstændigheder ville vente blot en dag længere og bad bønligt dr. Wassory om at 

anbefale ham en anden øjenlæge. 

Da var det øjeblik inde, hvor uhyret førte det afgørende slag. 

Han gik med rynket pande nogle gange op og ned af gulvet og mumlede noget 

om, at en anden læge nødvendigvis måtte foretage en ny øjenspejling med 

elektriske stråler, og dette kunne - patienten havde jo selv erfaret, hvilke smerter 

det medførte - blive i høj grad skæbnesvangert for synet. 

En anden læge turde - ganske bortset fra, at mange ikke havde den nødvendige 

indsigt og øvelse i iridektomi - først efter en rum tids forløb, når synsnerven atter 

var kommet sig, skride til en operation.” 

Charousek knyttede hænderne. 

”Dette er det samme som, når vi i skak tvinges til at trække, mester Pernath! Og 

patienten blev nødt til at foretage det ene tvungne skaktræk efter det andet. 

Halvt vanvittig af angst besvor den ulykkelige nu dr. Wassory om at have 

medlidenhed med sig, udskyde sin afrejse en dag og selv foretage operationen. -Det 

drejede sig jo om mere end om en hurtig død - den nagende, evindelige angst for, 

hvert øjeblik at kunne blive blind var værre end noget andet! 

Og jo værre uhyret undslog sig og jamrede: En udsættelse af hans rejse kunne 

forvolde ham uovervindelige tab - desto højere summer bød patienten ham frivilligt 

i sin fortvivlelse. 

Syntes summen endelig dr. Wassory høj nok, gav han til sidst efter, og tilføjede 

endnu samme dag, inden et uforudset tilfælde kunne afsløre hans plan, den 

ulykkelige en uoprettelig skade på begge hans sunde øjne, så staklen resten af livet 

måtte gå omkring med følelsen af, at hans syn var blændet. Men sporene af 

Wassorys skurkestreg var for alle tider udslettede. 
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Ved disse operationer på raske øjne forøgede dr. Wassory ikke alene sit ry og 

sin berømmelse som en uforlignelig læge, der havde held til at standse den 

fremadskridende blindhed - han tilfredsstillede også sin uudslukkelige 

pengegriskhed og ikke mindst sin grænseløse forfængelighed, når de for syn og 

formue plyndrede ofre så op til ham som en velgører og priste ham som deres 

redningsmand. 

Kun et menneske, der med talløse usynlige tråde er bundet til ghettoen og fra 

sin barndom var vant til at ligge på lur som en edderkop - kun et menneske, der 

kendte næsten alle byens borgere og var i stand til at gætte og gennemskue deres 

forhold og formueomstændigheder lige til den mindste enkelthed, kunne gennem år 

drive en så gemen håndtering. 

Og havde jeg ikke været, så ville han endnu den dag i dag ustraffet have øvet sit 

værk, ja ville have fortsat dermed lige til sin høje alderdom, for så, som en 

ærværdig patriark, bedækket med æresbevisninger og et lysende forbillede for de 

kommende slægter, at nyde sin livsaften i sine kæres kreds - indtil - indtil endelig 

døden, den store gengældelsens time, også kom til ham. 

Dog også jeg var vokset op i ghettoen, og mit blod er ligeledes mættet med hin 

atmosfære af al helvedes list, og derfor var jeg i stand til at berede hans fald - 

ligesom de usynlige magter volder et menneskes undergang - ligesom et lyn 

springer frem fra den klare himmel. 

Dr. Savioli, en ung tysk læge, fik æren for afsløringen - men det var mig, der 

drev ham frem og samlede bevis på bevis, indtil den dag kom, da øvrigheden 

strakte sin arm ud efter dr. Wassory. 

Da begik uhyret selvmord! - Velsignet være denne stund og time! 

Som havde min dobbeltgænger stået ved siden af ham og ført hans hånd, tog 

han netop livet af sig med den samme flaske Amylnitrit, som jeg med forsæt havde 

efterladt i hans venteværelse, da jeg en dag fik ham lokket til at konstatere grøn 

stær også hos mig. Åh, jeg efterlod denne flaske Amylnitrit med det brændende 

ønske, at det måtte blive den, der kom til at give ham det sidste stød. 

Han var død som følge af et hjerneslag, hed det sig i byen. 

Når man indånder Amylnitrit, dræber det som et hjerneslag. Men længe kunne 

dette rygte ikke opretholdes.” 

--- 

Charousek stirrede pludselig åndsfraværende frem for sig, som om han var 

fordybet i løsningen af et vanskeligt problem, så trak han på skuldrene - i den 

retning hvor Aaron Wassertrums marskandiserbutik lå. 

”Nu er han alene” mumlede han ”ganske alene med sin umættelige 

pengegriskhed og - og - og med voksdukken!” 
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Jeg havde en fornemmelse som om mit hjerte sad helt oppe i halsen. 

Jeg stirrede forfærdet på Charousek. Var han vanvittig? Det måtte være 

feberfantasier, der fik ham til at tale således. 

Ja, ja! Det var alt sammen noget, han selv havde fundet på, havde drømt! Det 

kunne ikke være sandt, alt det grufulde, han havde fortalt om øjenlægen. Han er 

svindsottig, og dødsfeberen omtåger allerede hans hjerne!  

Og jeg ville berolige ham med et par spøgefulde ord, lede hans tanker i en 

lysere retning. Men før jeg fandt ord til at udtrykke, hvad jeg ville, slog som et lyn 

erindringen om, hvorledes Wassertrums ansigt med den spaltede overlæbe og de 

runde fiskeøjne havde stirret ind ad min dør, ned i mig! 

Dr. Savioli! Dr. Savioli! - ja, ja, således lød netop navnet på den unge mand, 

som marionetspilleren Zwakh havde betroet mig var den fornemme lejer af hans 

atelier. 

Dr. Savioli! - Som et skrig skar navnet gennem min erindring. En række tågede 

billeder jog gennem mit sind og frygtelige anelser stormede ind på mig. 

Jeg ville spørge Charousek, fuld af angst hurtigt fortælle ham, hvad jeg dengang 

havde oplevet - da så jeg, at han fik et voldsomt hosteanfald og var lige ved at 

styrte om. 

Jeg fik næppe tid til at skelne, hvordan han møjsommeligt støttede sig med 

hænderne mod muren, før han sprang ud i regnen, idet han tilnikkede mig et 

flygtigt farvel. 

Ja, ja han havde ret, han talte ikke i feber - følte jeg - det er forbrydelsens 

usynlige genfærd, der ved dag og ved nat lister sig gennem disse gader og søger at 

antage legemlig form. 

Det ligger i luften, og vi ser det ikke. Men pludselig slår det - uden at vi aner det 

- ned i en menneskesjæl - dèr, dèr! - Og før vi kan fatte det, er det atter blevet 

usynligt og er draget forbi. Og kun dunkle ord om en eller anden forfærdelig 

hændelse når os. 

Med ét forstod jeg alle de gådefulde skabninger, der boede omkring mig, 

forstod dem lige ind i deres inderste væsen: De driver hvileløst igennem 

tilværelsen, besjælede af en usynlig magnetisk strøm - lige som brudebuketten før 

svømmede ned ad den snavsede rendesten. 

Det var mig som om husene alle som ét stirrede på mig med ansigter, der var 

fortrukne af navnløs ondskab - portene: Vidtopspærrede sorte gab, hvor tungerne 

var visnede bort - dybe svælg, der hvert øjeblik kunne udstøde et skingrende skrig, 

så skingrende og hadefuldt, at det ville få os til at skælve i vort væsens grundvold. 

Hvad var det, at studenten til sidst havde sagt om marskandiseren? Jeg hviskede 

hans ord frem for mig: Aaron Wassertrum var nu alene med sin pengegriskhed og - 

sin voksdukke. 

Hvad kunne han have ment med ”voksdukken”?  

Det må have været en sammenligning, sagde jeg beroligende til mig selv - en af 

disse sygelige sammenligninger som man ikke forstår, og som, når de engang 
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åbenbarer sig for en, virker lige så skrækindjagende på sindet som ting af 

usædvanlig form, over hvilke der falder en grel lysstribe. 

Jeg trak vejret dybt for at berolige mig selv og for at blive det skrækkelige 

indtryk, Charouseks fortælling havde gjort på mig, kvit. 

Jeg betragtede personerne, der ventede i porten nøjere: Ved siden af mig stod 

den svære, ældre herre - han der før havde leet så infamt. Han var iført sorte 

handsker og stirrede med udvæltende øjne ufravendt på portåbningen ovre på den 

anden side af gaden. Hans glatbarberede ansigt med de brede, gemene træk dirrede 

af ophidselse. 

Uvilkårligt fulgte jeg hans blik og bemærkede, at det hang ved den rødhårede 

Rosina, der stod i porten lige overfor med sit evindelige smil om læberne. 

Den gamle herre anstrengte sig for at gøre tegn til hende, og jeg så at hun vel 

havde bemærket det, men lod som om hun ikke forstod det. 

Til sidst kunne den gamle ikke dy sig længere, han vadede på tåspidserne over 

gaden og hoppede med komisk elasticitet, ligesom en stor, sort gummibold, over 

regnpytterne. Han syntes at være godt kendt, thi der faldt allehånde bemærkninger 

om ham. 

En fyr der stod bag mig med et rødt, strikket tørklæde om halsen, blå 

militærkasket og en cigaretstump bag øret, rev grinende vittigheder som jeg ikke 

forstod, af sig. Så meget opfangede jeg dog, at den gamle herre i jødekvarteret gik 

under navnet ”Frimureren” med hvilket øgenavn, der sigtes til enhver som 

efterstræber halvvoksne pigebørn, men som på grund af sit intime venskab med 

politiet er garanteret mod alle ubehageligheder. 

Så forsvandt Rosina og den gamle herre i portåbningens mørke. 
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PUNSCH 
 

Vi havde åbnet vinduet, for at blive af med den tætte tobaksrøg, der fyldte mit 

værelse.  

Den kolde nattevind strømmede ind og bevægede vore kapper, der hang på 

døren, så de sagte svajede frem og tilbage. 

”Prokops ærværdige hovedprydelse er lige ved at flyve sin vej,” sagde Zwakh 

og pegede på musikerens store, bløde hat, hvis brede skygge bevægede sig som en 

sort vinge. 

Josua Prokop trak smilende øjenbrynene i vejret. 

”Ja, det lader til det,” sagde han. 

 ”Den vil til koncert og bal hos ”Loisitschek”, faldt Vrieslander ham i talen. 

Prokop lo og slog med hånden takt til musikken, som den tynde vinterluft bar 

over tagene herhen. 

Så tog han min gamle, medtagne guitar med de sprungne strenge ned fra 

væggen, lod som om han akkompagnerede sig selv og sang med skærende falset og 

drævende betoning en sang på rotvælsk, jeg aldrig havde hørt før. 

”Glimrende som han allerede behersker ”tyvesproget”! Lo Vrieslander. 

”Denne kuriøse sang lirer den meschuggene Nephtali Schaffraneck med den 

grønne øjenskærm hver aften af henne hos ”Loisitschek”, og et sminket 

fruentimmer spiller harmonika og hyler teksten med,” forklarede Zwakh mig. ”De 

skulle engang gå med os hen i denne beværtning, mester Pernath. Måske, når vi har 

drukken punschen – hvad siger de dertil? For at fejre deres fødselsdag?” 

”Ja, De skulle gå med os,” indskød Prokop og lukkede vinduet; ”det er vel værd 

at se.” 

Så drak vi den hede punsch, og enhver hengav sig til sine egne tanker. 

Vrieslander snittede på en marionetfigur. 

”De har formelig afskåret os fra omverdenen,” afbrød Zwakh stilheden; ”siden 

De lukkede vinduet, har ingen af os sagt et ord.” 

”Jeg kom ved at se kapperne svaje frem og tilbage til at tænke på, hvor sælsomt 

det er, når vinden bevæger livløse ting,” svarede Prokop hurtigt som for at 

undskylde sin tavshed: ”Det ser så løjerligt ud, når ting, der ellers hænger helt 

døde, pludselig begynder at flagre. Ikke sandt? På en mennesketom plads så jeg 

engang, hvordan nogle store stykker papir pludseligt i det vildeste raseri begyndte 

at farte omkring – uden at jeg dog mærkede den mindste luftning – thi jeg stod i læ 

bag et hus – og de jagede hinanden som om de havde svoret hinanden døden. Et 

øjeblik efter synes de at være faldne til ro; men på en gang blev de atter grebne af 
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det samme vanvittige raseri som før, jagende ubarmhjerteligt efter hinanden og 

forsvandt til sidst om hjørnet. 

Kun en tyk avis kunne ikke følge med; den blev liggende på brostenene og 

smældede af og til hadefuldt, som om den havde mistet vejret og snappede efter 

luft. 

En dunkel mistanke steg op i mig: hvad om vi mennesker i grunden havde det 

på samme måde som disse stykker papir? – Hvad om sandheden var den, at en 

usynlig, uforklarlig ’vind’ jog omkring med os og bestemte vore handlinger, 

medens vi i vor enfold tror, at vi handler efter vor egen fri vilje? 

Hvad om livet i os ikke var andet end en gådefuld hvirvelvind? Hin vind, om 

hvilken Bibelen siger: véd du, hvorfra den kommer og hvorhen den går? - - -  

Drømmer vi ikke også undertiden, at vi griber i dybt vand og fanger sølvskinnende 

fisk, medens der i virkeligheden ikke er sket andet end en kold luftning har ramt 

vore hænder?” 

”Prokop, De taler akkurat som Pernath – hvad er dre i vejen med Dem?” sagde 

Zwakh og tilkastede musikeren et mistroisk blik. 

”Historien om bogen Ibbur, som Pernath før fortalte – det var kedeligt, at De 

kom så sent, at de ikke fik den at høre – har gjort ham så tankefuld,” indskød 

Vrieslander.  

”En historie om en bog.” 

”Måske snarere om en mand, der bragte en bog og havde et mærkeligt 

udseende. – Pernath ved ikke, hvad han hed, hvor han bor, eller hvad han ville, og 

skønt mandens udseende var yderst påfaldende, er det ham dog umuligt at skildre 

det.” 

Zwakh lyttede opmærksomt til. 

”Yderst mærkelig,” sagde han efter en pause; ”havde den fremmede 

skråtstående øjne og var han skægløs?” 

”Jeg tror det,” svarede jeg; ”det vil sige, jeg – jeg – ved et ganske bestemt. 

Kender de ham måske?” 

Marionetspilleren rystede på hovedet: 

”Han får mig blot til at tænke på ”Golem”. 

Maleren Vrieslander lod kniven synke: 

”Golem? – jeg har hørt tale om ham før. Ved De noget om Golem, Zwakh?” 

”Hvem kan sige, at han ved noget om Golem?” svarede Zwakh og trak på 

skulderen. ”Man henviser ham til sagnets rige – indtil der en dag i jødekvarteret 

indtræffer en eller anden begivenhed, som får ham til at leve op igen. Så taler alle 

en tid om ham, og rygterne antager uhyre dimensioner. Bliver så overdrevne og 

fantastiske, at de til sidst går til grunde ved deres egen utroværdighed. Beretningen 
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om Golem når helt tilbage til det syvende århundrede, siger man. Da skal en 

rabbiner – efter nogle nu ukendte forskrifter i Talmud – have dannet et kunstigt 

menneske – Golem – for at have en tjener til at ringe med klokkerne i synagogen 

og udføre alskens grovt arbejde. 

Men noget rigtigt menneske lykkedes det ikke rabbineren at skabe – kun en 

dump, halvbevidst vegeteren besjælede Golem, og kun fa dag til dag og i kraft af 

en magisk seddel, der blev anbragt bag hans tænder og trak verdensaltets frie, 

siderale kræfter til sig. 

Og da rabbineren en aften havde glemt at tage sedlen ud af Golems mund, 

grebes denne af et anfald af vildt raseri, stormede i mørket gennem gaderne og 

knuste alt, han mødte på sin vej. 

Indtil rabbineren kastede sig imod ham og tilintegjorde sedlen. 

Da sank Golem livløs sammen. Intet blev tilbage af ham uden den dværgagtige 

lerfigur man den dag i dag endnu kan se i den gamle synagoge.” 

”Den samme rabbiner skal engang også være blevet kaldt op til kejserens slot, 

og der have besvoret de dødes skyggers og gjort dem synlige,” indskød Prokop; 

”moderne forskere hævder, at han benyttede sig af laterna magica.” 

”Ja, ingen forklaring er så smagløs, at den ikke vækker bifald i vore dage,” 

forsatte Zwakh uforstyrret. – Et laterna magica! Som om kejser Rudolf, der hele sit 

liv havde syslet med den slags ting, ikke straks havde villet opdage en så plump 

svindel! 

Jeg kan ganske vist ikke vide, til hvad Golem-sagnet lader sig føre tilbage; men 

at det står i forbindelse med noget, der ikke kan dø og som driver sit spil i dette 

kvarter, derpå er jeg sikker. Mine forfædre har boet her fra slægtled til slægtled, og 

ingen kan i højere grad end jeg bygge på selvoplevede og nedarvede erindringer 

om Golems periodiske opdukken!” 

Zwakh holdt pludselig op at tale, og vi følte, hvordan hans tanker vendte sig 

mod henfarne tider. 

Som han sad der, med hovedet støttet i hænderne, medens hans røde, 

ungdomsfriske kinder i lampelyset underligt fremmedartet stak af mod hans hvide 

hår, sammenlignede jeg uvilkårligt hans træk med hans marionetters maskeagtige 

ansigter, som han så ofte havde vist mig. 

Sælsomt, hvor den gamle mand dog lignede dem! 

Det samme udtryk og de samme træk! 

Usynlige bånd bandt mange af jordens ting sammen, følte jeg, og når jeg lod 

Zwakhs enkle skæbne drage forbi mig, syntes det mig på én gang overnaturligt og 

ufatteligt for tanken, at et menneske som han, endskønt han havde fået en bedre 

uddannelse end sine forfædre og skulle have været skuespiller, pludselig af egen 



32 
 

drift var vendt tilbage til sit elendige marionetteater, for atter at begynde at flakke 

om på markederne og lade de samme dukker, der var hans forfædres kummerlige 

levebrød, udføre de samme kejtede buk, de samme drævende bevægelser. 

Han var ikke i stand til at rive sig løs fra dem, følte jeg; de magtstjal hans liv, og 

når han var borte fra dem, forvandlede de sig til tanker, slog sig ned i hans hjerne 

og gjorde ham hvileløs og uden rast og ro indtil han til sidst atter vendte tilbage til 

dem. Derfor holder han nu så meget af dem, og derfor klæder han dem i gyldent 

flitter. 

”Zwakh, fortæl videre,” sagde Prokop, og så spørgende på Vrieslander og mig 

som for at blive klar over, om vi nærede samme ønske.   

”Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde,” svarede Zwakh tøvende. ”Historien om 

Golem er ikke sådan at fortælle. Som Pernath før sagde: han véd bestemt, hvordan 

den ubekendte så ud, og dog er han ikke i stand til at skildre det. Omtrent hvert 

treogtredivte år indtræffer der her i kvarteret en begivenhed, der vel i og for sig 

ikke er så mærkelig, men dog slår alle med en rædsel, som ikke lader sig forklare. 

Det sker nemlig, at et fuldkommen fremmed menneske, skægløs, med gul 

hudfarve og af mongolsk type, klædt i gammeldags, tætsluttende klæder kommer 

frem fra Gamle Skolegade; med en løjerlig, stolprende gang – som om han hvert 

øjeblik skulle falde forover – går manden gennem jødekvarteret – og bliver 

pludselig usynlig. 

Sædvanligvis bøjer han om et gadehjørne og er forsvunden. 

En anden gang, fortæller man, gik hans vandring i en kreds; han vendte tilbage 

til det samme sted, hvorfra han var gået ud: et gammelt hus i nærheden af 

synagogen. 

Andre forklarer, at de pludselig så ham komme til syne om et gadehjørne og 

bevæge sig hen imod dem. Men endskønt han gik dem i møde, blev hans skikkelse 

dog mindre og mindre – ligesom hos en mand, der forsvinder i det fjerne – for til 

sidst at blive helt usynlig. 

For seksogtresindstyve år siden må det indtryk, hans tilsynekomst vakte, have 

været særligt stærkt, thi jeg erindrer tydeligt – jeg var dengang endnu en lille dreng 

– at man gennemsøgte huset i Gamle Skolegade fra øverst til nederst. 

Det blev da også konstateret, at der i dette hus fandtes et værelse med 

gittervindue, til hvilket der ikke var nogen adgang. 

Man havde hængt lagner ud af alle vinduer, og opdagede på denne måde denne 

mærkelige kendsgerning. 

Da man ikke kunne komme til noget resultat på anden vis, blev en mand i reb 

hejset ned fra taget, for at han kunne kigge ind gennem det tilgitrede vindue. Men 

næppe var han kommet i nærheden af dette, før rebet bristede, og den ulykkelige  
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styrtede ned og knuste hovedet mod brostenene. Og da man senere gjorde et nyt 

forsøg, var meningerne om vinduet så delte, at man straks opgav at løse gåden ad 

denne vej. 

For cirka 33 år siden mødte jeg selv Golem første gang. 

Jeg mødte ham i en snæver smøge, og vi løb næsten i armene på hinanden. 

Jeg forstår endnu den dag i dag ikke, hvad der dengang foregik i mig. Man går 

dog ikke til enhver tid, dag efter dag, rundt i forventningen om at møde Golem. 

Men i samme øjeblik jeg så den fremmede, var der noget i mig, der skreg: 

Golem! Og i samme nu stolprede nogen forbi mig i mørket! Et sekund efter var jeg 

omringet af en skare af blege, ophidsede ansigter, der bestormede mig med 

spørgsmålet: om jeg havde set Golem. 

Og da jeg svarede, følte jeg det som om min tunge blev forløst fra en tilstand af 

krampe, til hvilken jeg ikke havde mærket noget før. 

Jeg var formelig overrasket over, at jeg kunne bevæge mig, og i mig dæmrede 

bevidstheden om, at jeg – om end kun en brøkdel af et sekund – havde befundet 

mig i en tilstand af stivkrampe. 

På alt dette har jeg senere tænkt tit og længe, og jeg tror, jeg kommer sandheden 

nærmest, når jeg siger: hver gang, der er gået en menneskealder, gribes 

jødekvarteret med et slag af en art sjælelig epidemi, der besætter sindene, og lader 

– som var det en luftspejling – fremtone omridsene af et karakteristisk væsen, der 

måske har levet her for århundreder siden og tørster efter skikkelse og form. 

Måske er den bestandig om os, men vi ser den ikke. Vi hører jo heller ikke en 

stemmegaffels toner, før den har berørt træet. 

Hvem ved? 

Ligesom den elektriske spænding på hede dage stiger til det uudholdelige og til 

sidst føder et lyn, således kunne man måske også tænke sig, at den stadig ophoben 

af de evindeligt uforandrede tanker, der forgifter luften i ghettoen, til slut må finde 

en pludselig udladning – en sjælelig eksplosion, der pisker vor drømmende 

bevidsthed mod dagslyset og giver livet til et væsen, der, i miner og optræden, i ét 

og alt, er et ufejlbarligt symbol på massesjælen – blot man forstod at tyde 

fremtrædelsesformens hemmelighedsfulde sprog. 

Og ligesom mange fænomener forkynder, at lynet vil slå ned, således forråder 

også her visse grufulde tegn på forhånd fantomets truende indtræden i 

virkelighedens rige. På en gammel mur, der skaller af, ses en skikkelse som af en 

vandrende mand; og isblomsterne på ruden antager form af stivnede ansigter. 

Kalken og sandet, der drysser fra husenes tag, synes at falde anderledes end ellers, 

og giver den opmærksomme iagttager en uhyggelig fornemmelse af, at en usynlig 
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intelligens, der lyssky holder sig skjult, øver sig i hemmelighedsfulde forsøg på at 

frembringe allehånde sælsomme omrids. – Betragter vi et ensformigt fletværk eller 

vor huds ujævnheder, gribes vi af den ubehagelige fornemmelse, at vi står ansigt til 

ansigt med pågående, stærkt afvigende former, der i vore drømme antager 

kæmpemæssige dimensioner. Og stadig slynger sig gennem disse vore tankers 

skyggeagtige forsøg på at gennemgnave hverdagslivets volde som en rød tråd den 

pinefulde bevidsthed om, at vort eget indre formålsbevidst og mod vor vilje bliver 

udsuget for at fantomets skikkelse kan blive plastisk. 

Da jeg nu før hørte Pernath bekræfte, at han havde mødt et menneske, skægløst 

og med skråtliggende øjne, dukkede tanken om Golem – som jeg dengang havde 

set ham – op i mig. 

Som var han vokset op af jorden, stod han for mig. 

Og en sælsom, dump frygt, en forudanelse om, at der atter forestod noget 

uforklarligt, greb mig for et øjeblik – den samme angst, som jeg allerede sporede 

som barn, da de første hemmelighedsfulde varsler om at Golem snart ville vise sig, 

kastede deres skygger forud for sig. 

Det kan nu vel være omtrent 66 år siden, og det var netop den aften, da min 

søsters forlovede kom til os, for at få bryllupsdagen fastsat. 

Vi morede os den aften med at støbe blyfigurer. Jeg stod og så til med åben 

mund og forstod ikke, hvad der gik for sig. I mit barnesind kædede det sig sammen 

med forestillingen om Golem, om hvem jeg ofte havde hørt min bedstefader tale, 

og jeg indbildte mig, at døren hvert øjeblik kunne gå op og den ubekendte træde 

ind. 

Min søster tømte skeen med det flydende metal ud i et vandfad og lo til mig, der 

ophidset så til. 

Med visne, sitrende hænder tog min bedstefader de skinnende blyklumper frem 

og holdt dem op mod lyset. Pludselig opstod der en almindelig forvirring. Alle talte 

højt i munden på hverandre. Jeg ville trænge mig frem, for at komme til at se; men 

man holdt mig tilbage. 

Senere, da jeg var blevet ældre, fortalte min fader mig, at blyet hin aften var 

stivnet til et lille hoved – glad og rundt og som støbt efter en form, og at det bar en 

så uhyggelig lighed med Golems træk til skue, at alle var blevet grebne af 

forfærdelse. 

Ofte talte jeg om dette emne med Schemajah Hillel, arkivaren, der har den 

gamle synagoges relikvier, deriblandt også lerfiguren fra Kejser Rudolfs tid, i 

forvaring. Han har givet sig af med den kabbalistiske kunst og mener, at lerfiguren 

måske ikke er andet end et tidligere varsel – akkurat som blyhovedet. Og den 

ubekendte, der stadig vandrer omkring, er sikkert et fantasi- eller tankebillede, som 
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hin rabbiner fra middelalderen først måtte indgyde liv ved sin tankes kraft, før han 

kunne beklæde det med materien, og som nu med regelmæssige mellemrum, ved 

de samme stjernekonstellationer, under hvilket det blev skabt, vender tilbage, pint 

af driften efter stofligt liv. 

Også Hillels – nu afdøde – hustru – havde engang stået ansigt til ansigt med 

Golem, ligesom jeg helt med følelsen af, at man befinder sig i en tilstand af 

stivkrampe, så længe det gådefulde væsen er i ens nærhed. 

Hun sagde, at hun var fast overbevist om, at det kun kunne have været hendes 

egen sjæl, der – idet den forlod legemet – et øjeblik blev stående foran hende og 

stirrede hende ind i ansigtet med et fremmed væsens træk. 

Trods rædslen, der lammede hende, var hun dog ikke et øjeblik i tvivl om, at 

den anden kun kunne være et stykke af hendes eget indre.” 

 

”Det er underligt,” mumlede Prokop, langt inde i sine egne tanker. 

Også maleren Vrieslander syntes hensunken i dybe grublerier. 

Da bankede det på døren, og den gamle kone, der hver aften plejede at bringe 

mig vand og hvad jeg ellers kunne have brug for, trådte ind, stillede vandstellet på 

gulvet, og bortfjernede sig atter i tavshed. 

Vi havde alle set op og stirrede – som om vi lige var vågnede – med forvildede 

øjne omkring i værelset; men længe sagde ingen af os et ord. 

Akkurat som om en ny stemning, til hvilken man først måtte vænne sig, med 

den gamle var listet ind i stuen. 

”Ja! Den rødhårede Rosina, det er også et ansigt, som man ikke kan frigøre sig 

for – stadig dukker det frem fra hjørner og kroge!” udbrød Zwakh pludseligt. 

”Dette stivnede, evindelige grin har jeg kendt hele mit liv igennem. Først 

bedstemoderen, så moderen! – og stadig det samme ansigt – ikke et træk forandret. 

Og bestandig navnet Rosina; - det samme slægtled efter slægtled. . . ” 

”Er Rosina ikke marskandiseren Aron Wassertrums datter?” spurgte jeg. 

”Man siger det,” svarede Zwakh - - - ”men Aron Wassertrum har mangen en 

søn og mangen en datter, som man ikke kender. Hvad Rosinas moder angår, vidste 

man ikke, hvem der var fader til hendes barn – ej heller, hvad der blev af hende. – 

Femten år gammel fødte hun et barn – og var siden hen sporløst forsvunden. 

Hendes forsvinden stod, så vidt jeg kan forstå, i forbindelse med et mord, der for 

hendes skyld blev begået her i huset. 

Ligesom nu hendes natter, spøgte hun dengang i de halvvoksne drenges 

hoveder. En af dem lever endnu – jeg ser ham af og til – mens hans navn har jeg 

glemt. De andre er nu alle sammen døde, og jeg mener, at hun gjorde sit til at 

lægge dem i graven. Jeg husker overhovedet fra hin tid kun korte episoder, der som 
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blegede billeder dukker frem i min erindring. Sådan var der for eksempel en 

svaghovedet stakkel, der om natten fartede fra værtshus til værtshus og for et par 

kreuzer klippede silhuetter af sort papir af gæsterne. Og når man fik ham drukket 

lidt til, grebes han af en usigelig sørgmodighed, og klippede ustandseligt under 

tårer og hulken den samme skarpe profil indtil han havde opbrugt alt sit papir. 

Af visse omstændigheder, som jeg for længst har glemt, sluttede jeg, at han – 

endnu mens han var dreng – havde elsket en vis Rosina, den nuværendes 

bedstemoder, så heftigt, at han havde mistet forstanden.” 

Zwakh tav og lænede sig tilbage i stolen. - - 

Skæbnen i dette hus flakker bestandigt om i en kreds og vender altid tilbage til 

det samme punkt, slog det pludseligt ned i mig – og et hæsligt billede, som jeg 

engang havde set – en kat, der med den ene hjernehalvdel beskadiget, tumlede om i 

en kreds – dukkede frem for mine øjne. 

”Nu kommer hovedet,” hørte jeg pludselig maleren Vrieslander sige med sin 

lyse stemme. 

Og han tog en rund træklods op af lommen og begyndte at snitte den til. 

En tung træthed lagde sig over mine øjne, og jeg trak min stol bort fra lyset, 

tilbage i mørket. 

Vandet til punschen snurrede i kedlen, og Josua Prokop fyldte alle glassene. 

Dæmpet, ganske dæmpet klang dansemusikken gennem det lukkede vindue; - 

undertiden forstummede den helt, når vinden mistede den undervejs. 

Om jeg da ikke ville klinke med dem, spurgte musikeren efter en pause. 

Men jeg gav ikke noget svar – så fuldstændig var jeg berøvet viljen til at 

bevæge mig, at jeg ikke engang kunne falde på den tanke at åbne munden. 

Jeg havde en fornemmelse som om jeg sov – så tung var den indre ro, der havde 

bemægtiget sig mig. Ufravendt stirrede jeg på Vrieslanders blanke kniv, fra hvilken 

der ustandseligt dryssede små spåner – blot for at vedligeholde bevidstheden om, at 

jeg var vågen. 

Langt borte hørte jeg Zwakhs stemme; han fortalte allehånde mærkelige 

historier om marionetter og mærkelige usammenhængende eventyr, som han havde 

digtet for sit dukketeater. 

Talen faldt også på Dr. Avioli og den fornemme dame – en adelig hustru -  der 

besøgte Savioli i al hemmelighed i det skjulte atelier. 

Og atter så jeg i ånden Aron Wassertrums hånlige, triumferende mine. – 

Skulle jeg fortælle Zwakh, hvad der dengang var sket? Slog det ned i mig. Men 

jeg opgav det, idet jeg anså det for unyttigt og ikke umagen værd. Jeg vidste også, 

at min vilje ville svigte, hvis jeg nu gjorde forsøg på at tale. 

Pludselig så de tre ved bordet opmærksomt hen på mig, og Prokop sagde højt: 
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”Han er faldet i søvn!” 

Så højt, at det næsten klang som om det var et spørgsmål, han stillede. 

De talte videre med dæmpede stemmer, og jeg mærkede, de talte om mig. 

Vrieslands kniv blinkede i lampelyset, og de skarpe blink formelig smertede i 

min øjne. 

Der faldt ord som ”være gal, og jeg begyndte at lytte til samtalen. 

”Man skal ikke snakke om Golem og deslige i Pernaths nærværelse,” sagde 

Josua Prokop bebrejdende; ”da han før fortalte om bogen Ibbur, tav vi stille og 

spurgte ham ikke ud. Jeg tør vædde på, at det hele er noget han har drømt.” 

Zwakh nikkede. 

”De har fuldstændig ret. Det er akkurat det samme som med et frit brændende 

lys i hånden at betræde et støvet kammer, hvis vægge er beklædte med skørnet 

klæde og med al fortidens tørre trøske liggende i tommetykt lag på gulvet; kun en 

flygtig berøring – og ilden springer frem fra alle hjørner.” 

”Var Pernath længe på galeanstalten? Han er dog næppe meget over de fyrre?” 

spurgte Vrieslander. 

”Jeg ved det ikke. Ejheller aner jeg noget om, hvorfra han stammer eller om 

hvad han tidligere har givet sig af med. Han ligner jo en gammel-fransk adelsmand 

med sin slanke skikkelse og sit fipskæg. For mange år siden bad en gammel læge, 

jeg kendte, mig om at tage mig en smule af Pernath og skaffe ham en bolig her i 

dette kvarter, hvor ingen kunne forurolige ham med spørgsmål om fortiden.” 

Zwakh så atter over på mig og forsatte: 

”Siden da har han boet her; han restaurerer antikviteter, forarbejder ædelstene, 

og har herved skabt sig en temmelig god eksistens. Et held for ham er det, at han 

synes at have glemt alt, der står i forbindelse med hans sygdom. Spørg ham derfor 

endelig aldrig om ting, der kan få fortiden til atter at vågne i hans erindring. Hvor 

tit lagde den gamle læge mig ikke dette på sinde! Vi læger, Zwakh, sagde han altid, 

vi har sådan en bestemt metode at gå frem på: vi har med megen møje muret hans 

sygdom inde, om jeg måske tør udtrykke mig så – akkurat som man indgærder og 

fredlyser et sted, hvortil der knytter sig sørgelige erindringer.” - - 

Marionetspillerens tale kom over mig som slagteren over det værgeløse dyr og 

knugede mit hjerte med rå og grusomme hænder. 

Fordum havde en dump kval naget mig – en anelse om, at noget var mig 

berøvet. Jeg havde haft en fornemmelse som om jeg engang i mit liv havde vandret 

et langt stykke vej langs med en afgrund – som en søvngænger. Men aldrig var det 

lykkedes mig at udgrunde årsagen hertil. 

Nu lå gådens løsning åben for mig og brændte i mit indre som et blottet sår. 
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Min sygelige modvilje imod at dvæle ved fortidens begivenheder – den 

sælsomme, fra tid til anden tilbagevendende drøm om, at jeg var indespærret i et 

hus med en række mig utilgængelige værelser – min hukommelses ængstende 

svigten med hensyn til alt, der gjaldt min ungdom – alt dette fandt på én gang sin 

frygtelige forklaring: Jeg havde været sindssyg og man havde anvendt hypnose på 

mig, havde lukket ”værelset”, der dannede forstuen til min hjernes kamre, og gjort 

mig til en hjemløs i livet. 

Og der var ingen udsigt til at genvinde evnen til at erindre! 

Drivfjedrene til min tænken og handlen lå skjult i en anden, længst forglemt 

tilværelse, som jeg aldrig ville lære at kende. Jeg var som en plante, der er hugget 

over, og spirer af en fremmed rod. Skulle det endelig lykkes mig at bane mig vej til 

hint lukkede ”værelse”, ville jeg da ikke atter falde i hænderne på de genfærd som 

husérede der?! 

Historien om Golem, som Zwakh nylig havde fortalt, bemægtigede sig atter mit 

sind, og pludselig følte jeg, at der var en hemmelighedsfuld sammenhæng mellem 

det løndomsfulde værelse, til hvilket der ikke var nogen adgang, og min egen 

betydningsfulde drøm. 

Ja! Også for mig ”ville rebet briste”, hvis jeg forsøgte at se ind gennem mit 

indres tilgitrede vindue. 

Den sælsomme sammenhæng blev mig stadig mere og mere klar, og fyldte mig 

med en ubeskrivelig rædsel. 

Jeg følte, at der var ufattelige ting, som – lænkede til hinanden – styrter frem 

som blinde heste, der ikke ved, hvor vejen fører hen. 

Også i ghettoen forholdt det sig således: et værelse, hvis indgang ingen kan 

finde – et skyggeagtigt væsen, som bor i dette værelse, og kun undertiden raser 

gennem gaderne, for at sprede gru og forfærdelse blandt menneskene! - - 

Vrieslander skar stadig på hovedet og træet knirkede under kniven. 

Lyden smertede mig næsten, og jeg så hen på ham, for at se om han ikke snart 

var færdig. 

Hovedet bevægede sig i malerens hånd; det var som om det var levende og 

kastede spejdende blikke omkring i værelset. Så hvilede dets øjne længe på mig, 

tilfreds med, at de endelig havde fundet mig. 

Også jeg formåede ikke at slippe det med blikket, men stirrede ufravendt på det. 

Et øjeblik syntes malerens kniv tøvende at søge noget; så skat den beslutsomt en 

fure, og pludseligt fik hovedets træk forfærdende liv. 

Jeg genkendte dette gule ansigt – det var den fremmede, der havde bragt mig 

bogen! 
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Så kunne jeg ikke skelne mere. Det var som mit hjerte ophørte at slå og bævede 

i angst . . .  

Det var mig selv, der lå på Vrieslanders knæ og spejdede omkring! 

Mine øjne vandrede omkring i værelset, og en fremmed hånd bevægede mit 

hoved. Da så jeg pludselig Zwakhs træk stivne i forfærdelse og hørte ham udbryde: 

”Store Gud! Det er jo Golem!” 

Der opstod en kort kamp; Zwakh ville med magt rive hovedet fra Vrieslander; 

men denne værgede for sig og råbte leende: 

”Nej, nej! Det er jo ganske mislykket!” 

Og han rev sig løs, åbnede vinduet og kastede træhovedet ned på gaden. 

Da mistede jeg bevidstheden, og jeg dykkede ned i dybt mørke, der var 

gennemvævet med guldtråde, og da jeg atter vågnede – som jeg selv syntes – efter 

lang, lang tids forløb – da først hørte jeg træhovedet slå imod stenbroen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

”De har sovet så fast, at De slet ikke mærkede, vi ruskede i dem,” sagde Josua 

Prokop til mig; ”nu har vi drukket al punschen, og de er blevet snydt for nogle 

glas.” 

Den dumpe smerte over det, jeg før havde hørt, overmandede mig atter, og jeg 

ville skrige, at jeg ikke havde drømt det, jeg fortalte dem om bogen Ibbur – og tage 

den ud af kassetten og vise dem den. 

Men disse tanker fik ikke udtryk i ord og kunne ikke gøre sig gældende mod 

mine gæsters begejstring for at gå til Loisitschek. 

Zwakh iførte mig med magt min kappe. 

”Kom nu med til Loisitschek, mester Pernath,” sagde han; ”det vil sandelig live 

dem op!” 
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Viljeløs lod jeg mig af Zwakh lede ned af trappen. 

Jeg mærkede, hvordan tågelugten, der kom fra gaden trængte ind i huset, blev 

stærkere og stærkere. Josua Prokop og Vrieslander var gået i forvejen, og jeg hørte 

dem stå og tale sammen uden for porten. 

”Det må være trillet ned i kloakken. Gid pokker havde det!” 

Vi stod nu alle ude på gaden, og jeg så Prokop bukkede sig og ledte efter 

marionetten. 

”Det glæder mig, at du ikke kan finde det dumme hoved” brummede 

Vrieslander. Han havde stillet sig op mod muren, og da han tændte en tændstik for 

at få ild i sin pibe, faldt der et grelt lysskær over hans ansigt. 

Prokop gjorde en heftig afværgende bevægelse med armen og bøjede sig endnu 

dybere ned mod stenbroen. Han lå nu næsten på knæ. 

”Tys! Hører I det ikke?” 

Vi trådte hen til ham. Han pegede tavst på kloakkens gitterlåg og lagde lyttende 

hånden til øret. En stund stod vi ubevægelige og lyttede anspændt. Intet var at høre. 

”Hvad var det?” Hviskede endelig den gamle marionetspiller. Men i samme 

øjeblik greb Prokop ham heftigt om håndleddet. 

Et øjeblik - kun en brøkdel af et sekund - troede jeg, at jeg hørte en lyd, som om 

en hånd slog mod en jernplade dernede i kloakken - næsten uhørligt. Da jeg ville til 

at tænke derpå, var det hele forbi, kun i mit bryst gav erindringen derom genklang, 

så opløste den sig i en ubestemmelig følelse af rædsel. 

Skridt, der kom hen ad gaden forjog indtrykket helt. 

”Lad os nu se at komme videre, hvad står vi egentlig her for?” Sagde 

Vrieslander. 

Vi gik ned langs husrækken. Prokop fulgte kun modvilligt med. ”Jeg tør vædde 

mit hoved på, at jeg hørte en skrige i dødsangst.” 

Ingen af os svarede ham, men jeg følte en sælsom rædsel sneg sig over mig og 

lammede min tunge. En stund senere stod vi foran et værtshusvindue med rødt 

forhæng. 

Salon Loisitschek 

Vær aften stor kunsert 

 

stod der på et papskilt, hvis rande var dekorerede med afblegede fotografier af 

skønne kvinder. 

Endnu før Zwakh havde fået lagt hånden på klinken, gik døren op og en 

firskåren fyr med pomadiseret, sort hår og uden flip - en grøn silkekravat var 
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slynget omkring hans nøgne hals, og hans vest prydedes af en tyk guldkæde med 

vedhængende svinetand - modtog os bukkende. 

”Tja, tja, det kalder jæ gæster - Pane Schraffranek! En tusch geschwindt!” råbte 

han os i møde, idet han over skulderen kastede et blik tilbage i det overfyldte 

lokale. 

En klimprende lyd - akkurat som en rotte, der løb over et klavers tangenter - var 

svaret. 

”Tja, tja det kalder jæ gæster, det kalder jæ gæster. Der ser man” mumlede den 

firskårne gang på gang hen for sig, mens han hjalp os kapperne af. 

”Tja, tja i aften er hele landets velbårne adel samlet her hos mig” fortsatte han, 

som svar på Vrieslanders forbavsede mine. I baggrunden på en slags estrade, der 

ved et gelænder og en trappe med to trin var skilt fra det øvrige lokale, sås nogle 

fornemme unge herrer i kjole og hvidt. 

En tæt tåge af bidende tobaksrøg lå over bordene. De lange bænke, der stod 

lænet op mod væggene, var fuldstændigt optagne af en mængde pjaltede 

skikkelser: Skøger fra voldene, uredte, snavsede, barfodede, med de faste bryster 

kun nødtørftigt dækkede af tørklæder i skrigende farver; alfonser med blå 

militærkasketter og cigaretten bag øret; kreaturhandlere med hårede næver og 

kejtede fingre, der talte imfamitetens stumme sprog; opvartere, der stadig skuttede 

sig og så sig om med frække øjne og koparrede kommiser med stribede benklæder. 

”Herrerne skal få det helt for sig selv” harkede den firskårne med sin fede 

stemme, og en skærm, beklædt med små dansende kinesere, blev langsomt rullet 

hen foran hjørnebordet, hvor vi havde taget plads. En harpes drævende toner fik 

stemmevirvaret i lokalet til at forstumme. 

Et sekund en rytmisk pause. 

Dødsstilhed, som om alle holdt åndedrættet tilbage. 

Så faldt musikken ind. 

Som om de først nu var kommet til eksistens, dukkede to sælsomme skikkelser 

gennem tobakstågen frem for mine øjne. 

Oppe på tribunen sad der en olding med langt, bølgende, hvidt profetskæg og 

med en lille sort silkekalot - af samme slags som gamle jødiske familiefædre bærer 

dem - på det skaldede hoved, hans mælkeblå og glasagtige blinde øjne var stift 

rettet mod loftet, og for med sine indtørrede fingre - ligesom med gribbekløer - 

over harpens strenge. 

Ved siden af ham sad, med en trækharmonika på skødet, et svampet 

fruentimmer, iført en fedtglinsende, sort taftsdragt og med jetsmykker på hals og 

arme - et symbol på hyklerisk borgermoral. 
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Et snublende virvar af toner vældede fra instrumenterne, så sank melodien 

udmattet ned til kun at blive et akkompagnement. Oldingen havde et par gange 

snappet efter luft, så spærrede han munden vidt op, så man kunne se de sorte 

tandstumper. Langsomt trængte en vild basstemme, med sælsomme hebræiske 

rallelyde, sig frem fra hans bryst: 

”Røde, blå stjerner...” 

”Rititit!” skingrede fruentimmeret og smækkede straks kæberne sammen, som 

om hun allerede havde sagt for meget. 

”Røde, blå stjerner.... 

Horn spiser jeg også gerne;” 

”Rititit” 

”Rødskæg, grønskæg 

alle slags stjerner...” 

”Rititit, Rititit”. 

Parrene trådte frem til dans. 

”Det er sangen om de to forbryderiske bagere”, forklarede marionetspilleren 

smilende og slog takten til med en tinske, som var lænket til bordet. ”For nogle 

hundrede år siden havde to bagersvende. Rødskæg og Grønskæg, på Schabbes 

Hagodel-aftenen forgiftet brødet - stjerner og horn - for at få ryddet kraftigt op i 

jødekvarteret. Men ”Mescores” - menighedstjeneren - opdagede som følge af en 

guddommelig indskydelse forbrydelsen og fik rettidigt de to misdædere 

overantvordede til politiet. Til minde om denne, deres vidunderlige frelse, opstod 

der blandt jøderne denne mærkelige sang som vi nu hører som bordelkvadrille”. 

”Rititit, Rititit.” 

”Røde, blå stjerner....” 

Bestandigt hulere og bestandigt mere fanatisk klang oldingens stemme. 

Pludselig blev melodien mere forvirret og slog til sidst over i samme rytme som 

den bøhmiske ”schla-pak” - en slæbende skydedans, under hvilken parrene trykker 

de svedende kinder inderligt mod hinanden. 

”Bravo! Bravo! Hep! Hep!” råbte oppe fra estraden en slank, kjoleklædt, ung 

herre med monokel i øjet til harpespilleren. Han greb i vestelommen og kastede en 

sølvmønt hen til den gamle. Mønten nåede dog ikke sit mål:. Jeg så den som en 

skinnende stribe fare hen over hovederne på de dansende, så var den pludselig 

forsvunden. 

En pjaltet fyr - hans ansigt forekom mig bekendt: Jeg antager det var den 

samme som under regnbygen stod ved siden af Charousek i porten - trak lynsnart 

hånden frem fra sin dames brystklæde, hvor den før hårdnakket havde hvilet. Han 

greb i luften med abeagtig hurtighed uden at gå glip af en eneste takt af musikken - 
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og mønten var væk. Ikke en muskel fortrak sig i hans ansigt, kun nogle par i 

nærheden grinede svedent. 

”Efter hans drevenhed at dømme, hører han sandsynligvis til bataljonen”, sagde 

Swakh leende. 

”Mester Pernath har sikkert aldrig hørt om bataljonen”, indskød Vrieslander 

påfaldende hurtigt og blinkede hemmeligt til marionetspilleren. 

Jeg forstod godt, hvad han mente, det var akkurat som før oppe på mit værelse. 

De betragtede mig som syg. Ville opmuntre mig. Og Swakh skulle fortælle noget. 

Ligegyldigt hvad. Blot det kunne adsprede mine tanker. 

Og da jeg så, hvor medlidende den gode gamle betragtede mig, fik jeg formelig 

tårer i øjnene. Han skulle blot vide, hvor hans medlidenhed smertede mig! 

Jeg hørte ikke de første ord, hvormed marionetspilleren indledte sin fortælling - 

jeg ved kun, at det var mig som om, jeg langsomt forblødte. Jeg følte at jeg 

efterhånden blev koldere og stivere - følte det akkurat som før, da jeg som det 

udskårne træhoved lå på Vrieslanders skød. Så var jeg pludselig midt inde i 

fortællingen, der svøbte sig sælsomt om mig - som et livløst stykke fra en læsebog. 

Zwakh begyndte: 

”Fortællingen om den retslærde dr. Hulbert og hans bataljon! - Nå, ja, hvordan 

skal jeg begynde? Hans ansigt var fuldt af vorter, og han havde krumme ben som 

en grævlingehund. Fra sin første ungdom havde han kun levet for sit studium. Et 

tørt, enerverende studium. For den smule han tjente ved at give timer, måtte han 

også underholde sin syge moder. Hvordan grønne enge, blomstrende høje og skove 

så ud, vidste han sikkert kun fra bøger. Og hvor lidt solskin, der falder i Prags sorte 

gader, véd de jo selv. Han blev dr. juris - med udmærkelse, det følger af sig selv. 

Nå, med tiden blev han en berømt retslærd. Så berømt at alle mennesker - sel 

dommere og gamle advokater - kom og spurgte ham til råds, når der var noget de 

ikke vidste. Men han blev stadig ved med at leve fattigt som en tigger på sit 

tagkammer, hvis vindue vendte ud mod Teinkirken. 

Sådan gik der år efter år, og dr. Hulberts ry som den juridiske videnskabs lys 

blev efterhånden et ordsprog i hele landet. At en mand som han, oven i købet da 

hans hår var ved at blive hvidt, kunne være modtagelig for blidere følelser, var der 

næppe nogen, der havde troet, thi ingen havde nogensinde hørt ham tale om andet 

end jura. Dog netop i den slags lukkede hjerter brænder længslen stærkest. 

Den dag, da dr. Hulbert nåede sit mål, der under hele hans studietid vel havde 

foresvævet ham som det højeste - da kejseren udnævnte ham til Rector Magnificus 

ved vort universitet, da gik det rygte fra mund til mund, at han havde forlovet sig 

med en ung, billedskøn dame af fattig, men adelig familie. 

  



45 
 

 

  



46 
 

Og virkelig synes nu lykken at være kommet til dr. Hulbert. Selv om hans 

ægteskab også forblev barnløst, så bar han dog sin unge hustru på hænderne, og 

hans højeste glæde var at opfylde hvert ønske, han troede at læse i hendes øjne. 

I sin lykke glemte han dog ikke - hvad mange andre sikkert ville have gjort - 

sine lidende medmennesker. ”Gud har stillet min længsel”, skal han have sagt. 

”Han har ladet det ansigt jeg fra barnsben har set for mig i drømme, blive mit: Han 

har skænket mig det yndigste væsen, som vandrer på jorden. Derfor vil jeg også - 

så vidt det står i min magt - gøre mit til, at der falder en lille afglans af min lykke 

på andre”. 

Han tog da også en fattig student til sig som sin egen søn. Vel nok fordi han 

følte, af hvor stor betydning en sådan velgerning ville have været for ham selv i 

hans kummerfulde ungdom. Men da det nu en gang er sådan her på jorden, at 

mangen handling der synes god og ædel, drager samme følger af sig som en 

handling, der er helt fordømmelig - måske fordi vi ikke er i stand til at skelne 

imellem dem, der bærer giftige og dem der bærer sunde frø i sig - så skete det også 

her, at dr. Hulberts barmhjertighedsgerning kom til at volde ham selv bitter og 

ubodelig smerte. 

Hans unge hustru blev inden længe grebet af en hemmelig kærlighed til 

studenten, og en ubarmhjertig skæbne ville, at rektoren, da han på hendes 

fødselsdag kom hjem til hende med en buket roser - et tegn på hans kærlighed - 

fandt hende i armene på den mand som han havde overøst med velgerninger. 

Man fortæller, at den blå kornblomst for stedse kan miste sin farve, når den 

blege, svovlede glans af et lyn der forkynder den kommende haglbyge, pludselig 

falder på den. - Sikkert er det, at den gamle mands sjæl formørkedes fra den dag, 

da hans lykkes hus sank i grus. Endnu samme aften sås han, der aldrig før havde 

vist, hvad udsvævelser var, her hos Loisitschek - døddrukken - og han holdt ud til 

dagen begyndte at gry. 

Og Loisitschek blev hans tilholdssted resten af hans ødelagte liv. Om sommeren 

sov han i en bygning, der var under opførelse, om vinteren på træbænkene her i 

lokalet. Professor- og doktortitlen lod man ham stiltiende beholde. Ingen havde 

hjerte til at lade den engang så ansete lærde mærke, at man tog anstød af hans 

livsførelse. 

Efterhånden samledes alle jødekvarterets lyssky elementer sig omkring ham, og 

en dag dannedes det sælsomme samfund som endnu går under navnet Bataljonen.  

Dr. Hulberts indgående juridiske viden blev en støtte for alle, der var på kant 

med politiet. Var en eller anden frigiven straffefange på nippet til at sulte ihjel, 

sendte dr. Hulbert ham splitternøgen ud på hovedgaden - og politiet blev nødt til at 

forsyne ham med mad og klæder. Skulle en hjemløs skøge udvises af byen, sørgede 
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dr. Hulbert for, at hun hurtigt ægtede en eller anden vagabond med borgerret, hvor 

ved hun selv fik ret til at bosætte sig i byen. 

Hundreder af sådanne udveje kendte dr. Hulbert, og over for hans råd stod 

politiet magtesløse. Alt hvad disse samfundets udstødte indtjente, overgav de 

troligt til sidste øre til den fælles kasse, af hvilken alle livsfornødenheder bestredes. 

Aldrig gjorde de sig her skyldige i den mindste uærlighed. Måske var det på grund 

af denne jerndisciplin, at navnet Bataljonen opstod. 

Punktligt hver 1. december - den dag da ulykken havde ramt dr. Hulbert - fandt 

der om natten en sælsom festlighed sted hos Loisitschek. Hoved ved hoved stod de 

da her: Tiggere, vagabonder, alfonser og skøger, drukkenbolte og kludesamlere. En 

lydløs stilhed herskede i lokalet akkurat som under en gudstjeneste. - Og så fortalte 

dr. Hulbert, siddende dèr, hvor de to musikanter nu sidder, under hans majestæt 

kejserens billede, hele sin livshistorie: Hvorledes han havde kæmpet sig frem, 

erhvervet doktorgraden og senere var blevet Rector Magnificus. 

Når han kom til det sted, hvor han med sin buket roser trådte ind i sin unge 

hustrus værelse - for at glæde hende på hendes fødselsdag og mindes den stund, 

hvor han havde anholdt om hendes hånd - da svigtede stemmen ham, og han 

kastede sig hulkende over bordet. Da kunne det hænde, at en eller anden skøge, 

skamfuldt og i smug, for at ingen skulle se det, stak en halvvissen blomst i hans 

hånd. 

Ingen af tilhørerne rørte sig. Til at græde var disse mennesker for hårde, men de 

så ned i jorden, og deres hænder famlede usikkert ned ad deres klæder. 

En morgen fandt man dr. Hulbert død på en bænk nede ved Moldau. Efter al 

sandsynlighed var han frosset ihjel. 

Hans begravelse ser jeg endnu tydeligt for mig. Bataljonen havde gjort alt, hvad 

der stod i deres magt for at gøre den så prægtig som muligt. 

Foran gik universitetets pedel i fuldt ornat: Han bar en purpurpude, hvorpå den 

gyldne kæde lå, og bagved ligvognen marcherede, i række efter række, bataljonens 

medlemmer, barfodede, snavsede og pjaltede. En havde solgt sit sidste habengut og 

skred frem med arme, ben, hele kroppen indviklet i gamle aviser. Således viste de 

ham den sidste ære. 

På hans grav derude på kirkegården, står der en hvid sten, i den er der indhugget 

tre figurer: den Helligånd korsfæstet mellem to røvere. En ukendt hånd har rejst 

dette monument. Man siger, at det er dr. Hulberts hustru. 

I den afdøde lærdes testamente fandtes der den bestemmelse, at enhver af 

Bataljonen hver middag skulle have adgang til en tallerken suppe hos Loisitschek. 

Derfor er der lænket skeer til bordene, og fordybningerne er til tallerknerne. 

Klokken 12 præcis kommer opvartningspigen og sprøjter med en stor bliksprøjte 
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suppe ud på tallerknerne, og hvis en ikke kan dokumentere, at han hører til 

Bataljonen, så sikrer hun sig atter suppen ved hjælp af sprøjten. Herfra har dette 

påhit med sprøjten vandret sin sejrsgang over hele verden”. 

--- 

Fornemmelsen af at der opstod tumult i lokalet, vakte mig af min letargiske 

tilstand. De sidste sætninger af Zwakhs fortælling gik sporløst hen over min 

bevidsthed. Jeg så kun, hvordan han bevægede hænderne for at give indtrykket af 

en sprøjte, der bliver trukket ind og ud - så jog de billeder, der rulledes op omkring 

os, så hurtigt og automatisk og dog med en spøgelsesagtig tydelighed forbi mine 

øjne, at jeg momentvis helt glemte mig selv og syntes, at jeg var et hjul i et levende 

urværk. 

Lokalet var en eneste bølgende vrimmel af mennesker! Oppe på estraden en 

skare kjoleklædte herrer. Hvide skjortebryster, lynende ringe. En dragonuniform 

med ritmesterpauletter. I baggrunden en damehat med laksefarvede strudsefjer. 

Gennem gelænderets stave stirrede Loisas fortrukne ansigt. Jeg så, at han næppe 

kunne holde sig oprejst. Også Jaromir var til stede og stirrede stift mod et bestemt 

punkt. Han stod lænet tæt, tæt op ad væggen, som pressede en usynlig hånd ham 

ind imod den. 

Dansen var pludselig hørt op. Værten måtte have råbt et eller andet som havde 

fremkaldt panik. Musikken spillede endnu, men ganske dæmpet, som om den ikke 

rigtigt turde. Man følte det tydeligt. Og dog lå der et udtryk af vild skadefro glæde 

over værtens træk. 

I døren står politikommissæren i uniform. Han breder armene ud for at ingen 

skal slippe forbi. Baved ham kommer en politibetjent til syne. 

”Hva´behár? Her bliver alligevel danset? Trods mit forbud? Jeg lukker bulen 

med det samme! De følger med vært! Alle kommer med på politistationen!”  

Hans ord lyder som kommandoråb. Den firskårne svarer ikke, men det skadefro 

grin viger ikke fra hans ansigt. Det er blot blevet endnu hårdere. 

Harmonikaen har fået luften i den gale hals og giver kun en svagt piften fra sig. 

Også harpen forstummer. Alle ansigter ses pludselig i profil: De stirrer 

forventningsfuldt op mod estraden. 

En fornem sort skikkelse kommer skødesløst ned ad trinene og går langsomt 

hen imod politikommissæren. Dennes øjne hænger som troldbundne ved de 

fornemt fremadslentrende laksko. 

Den kjoleklædte herre standser et skridt fra politikommissæren og lader med 

alle tegn på lede sit blik vandre op over ham, fra top til tå. De unge adelige oppe på 

estraden læner sig ud over gelænderet og kan næppe kvæle latteren bag deres 
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silkelommetørklæder. Dragonritmesteren klemmer et guldstykke fast i øjet og 

spytter sin cigaretstump ud i håret på en pige, der står nedenunder ham. 

Politikommissæren er blevet helt bleg og stirrer forvildet på den store perle i 

den unge adelsmands skjortebryst. Det er ham umuligt at udholde det ligegyldige, 

glansløse blik fra dette glatbarberede, ubevægelige ansigt med høgenæsen. Det 

bringer ham helt ud af fatning. Stilheden i lokalet føles mere og mere pinlig. 

”Han ligner en af de ridderstatuer, der med foldede hænder ligger på 

stenkisterne i de gotiske kirker”, hvisker maleren Vrieslander med et blik på vor 

unge kavaler. 

Da bryder aristokraten endelig stilheden: ”Æh - hm” - Han efterligner værtens 

stemme: ”Det kalder jæ gæster - det kalder jæ sandelig gæster”. 

En lattersalve drøner igennem lokalet, så glassene klirrer. Alle holder sig på 

maven af latter. En flaske flyver mod væggen og knuses. Den firskårne vært siger 

forklarende og fuld af ærefrygt: ”Hans højhed fyrst Ferri Athenstädt”. 

Fyrsten har rakt politikommissæren sit visitkort, staklen tager det, bukker gang 

på gang og slår hælene sammen. Atter bliver der ganske stille, mængden lytter 

åndeløs: Hvad vil der nu ske? 

Fyrsten fortsætter: ”Disse damer og herrer, som De ser forsamlede her, er - æh - 

mine kære gæster.” Og han omfatter med en skødesløs håndbevægelse hele hoben. 

”Ønsker de måske, hr. kommissær - æh - at blive præsenteret?.” 

Kommissæren ryster med et tvungent smil på hovedet, stammer forlegent noget 

om ”sin kedelig pligt” og mander sig op til at få sagt: ”Jeg ser jo, at det går fuldt ud 

anstændigt til!” 

Disse ord bringer liv i dragonritmesteren: Han iler hen til damehatten med 

strudsfjeren og kommer i næste øjeblik, under alle de unge adelsmænds jubel, 

slæbende frem med - Rosina! 

Hun er ganske døddrukken, hendes øjne er lukkede. Den store kostbare hat 

sidder skævt på hovedet, og det eneste hun har på, er et par lange rosafarvede 

strømper og en herreoverfrakke. 

Et tegn: Musikken falder i som rasende - ”Rititit - Rititit” - og overdøver det 

dumpe skrig Jaromir udbryder, da han får øje på Rosina. 

Vi bryder op. 

Zwakh kalder på opvartningspigen. Hans ord drukner i den almindelig larm. 

Nye scener drager forbi mig - fantastiske som i en opiumsrus. Rtmesteren har 

slynget sin arm om den halvnøgne Rosina og drejer langsomt omkring i takt med 

hende. Mængden gør respektfuldt plads. 

Så hæver der sig en mumlen fra bænkene: ”Loisitschek! Loisitschek!” 
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Alle strækker hals, og til det dansende par slutter sig et endnu sælsommere. En 

kvindeligt udseende knøs i rødt trikot - med langt, blondt hår, der hænger ham ned 

over skuldrene, med læber og kinder sminkede som hos en skøge, og med koket 

nedslagne øjne - hænger smægtende ved fyrst Athenstädts bryst. 

En sentimental vals toner fra harpen. 

En voldsom væmmelse snører min strube sammen. 

Mit blik søger angstfuldt mod døren: Kommissæren har vendt sig bort og lader 

som om, han intet ser. Han hvisker hurtigt til politibetjenten, der tager en blinkende 

ting frem. 

Der lyder en klirren som af håndjern. De to politimænd ser over mod Loisa, der 

et øjeblik gør forsøg på at skjule sig, men straks derefter bliver stående som naglet 

til stedet - lammet og med et ansigt som en hvidkalket væg. 

Et billede dukker op i min erindring for straks igen at forsvinde: ”Prokop da han 

lyttende stod bøjet over kloakken og et dødsensangst skrig, der skingrede ham i 

møde”. 

Jeg vil skrige, men kan ikke. Kolde fingre griber i min mund og presser min 

tunge ned mod fortænderne, så det er som en klump fylder min gane og hindrer 

mig i at få et ord frem. 

Jeg kan ikke se fingrene, véd at de er usynlige, og dog føler jeg dem legemligt. 

Og det står klart for min bevidsthed: De tilhører den spøgelsesagtige hånd, der 

rakte mig bogen Ibbur i værelset i Hanefjedsgade. 

”Vand! Vand!” hører jeg Zwakh råbe ved siden af mig. 

Man holder mit hoved oppe og lyser mig med et lys ind i pupillerne. 

”Bring ham hjem ! Få fat i en læge! Arkivar Hillel kender til den slags ting! 

Bring ham til arkivaren!” hører jeg flere stemmer råbe i munden på verandre. 

Så ligger jeg stiv som et lig på en båre, og Prokop og Vrieslander slæber af med 

mig. 
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VÅGEN. 
 

Zwakh var løbet i forvejen op ad trappen, og jeg hørte, hvordan Mirjam, arkivar 

Hillels datter, ængsteligt spurgte ham ud, og han forsøgte at berolige hende. 

Jeg anstrengte mig ikke for at høre, hvad de sagde til hinanden og snarere 

gættede end forstod det gennem deres ord - at Swakh fortalte at der var tilstødt mig 

et uheld, og at han og hans kammerater nu kom for at bede Hillels om at yde den 

første hjælp og bringe mig til bevidsthed igen. 

Jeg kunne stadig ikke røre et lem, og de usynlige fingre holdt endnu om min 

tunge, men min tankegang var fast og sikker, og rædslen var veget fra mig. Jeg var 

fuldstændig klar over, hvor jeg var, og hvad der skete med mig, og fandt ikke noget 

mærkeligt deri, at man bar af sted med mig som en død, satte båren ned på gulvet i 

Schemajah Hillels stue - og lod mig alene. 

En rolig, naturlig tilfredshed, som man føler den, når man er kommet hjem efter 

en lang spadseretur fyldte mit sind. Der var mørkt i stuen, og vinduesrammerne 

tegnede sig som sorte kors mod den mat lysende tåge, der steg op fra gaden. Alt 

forekom mig såre selvfølgeligt, og jeg grebes ikke af nogen undren, da Hillel trådte 

ind med en syvarmet sabbatlysestage i hånden og ønskede mig ”god aften” i 

samme tone som til en hvis komme, han havde ventet. 

Hvad jeg aldrig før havde lagt mærke til hos ham i hele den tid, jeg havde boet 

her i huset, og endskønt vi mødte hinanden på trappen 3-4 gange om ugen - nemlig 

hans slanke og velbyggede legeme og hans smalle, skarptskårne ansigt med den 

ædle pande - gjorde nu pludseligt et stærkt indtryk på mig, mens han gik op o ned 

ad gulvet, rettede ved nogle genstande på kommoden og til sidst tændte en anden 

syvarmet lysestage. Ved kærternes skin så jeg, at han ikke kunne være ældre end 

jeg: højst 45 år. 

”Du er kommet nogle minutter tidligere, end jeg ventede” begyndte han efter en 

pause, ”ellers havde jeg allerede haft lysene tændt”. 

Han pegede på de to lysestager, trådte hen til båren og rettede - efter hvad jeg 

syntes - sine dunkle, dybtliggende øjne mod en, der stod ved mit hovedgærede, 

men som jeg ikke var i stand til at se. 

Han bevægede læberne og fremmumlede uhørligt nogle ord. Straks slap de 

usynlige fingre deres tag om min tunge, og stivkrampen veg fra mig. jeg rejste mig 

over ende og så mig om: I stuen var der kun Schemaja Hillel og jeg. 

Hans ”du” og bemærkningen om, at han havde ventet mig, gjaldt altså mig?! 

Men langt mærkeligere end dette synes mig den omstændighed, at jeg ikke var i 

stand til at føle nogen forundring derover.   
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Hillel gættede åbenbart mine tanker, thi han smilte venligt, hjalp mig med at stå 

op fra båren og sagde, idet han pegede på en lænestol: ”Der er intet forunderligt 

deri. De overnaturlige ting - kischuph - fylder menneskene med rædsel, thi livet 

kradser og brænder som en hårskjorte, men den åndelige verdens solstråler er milde 

og varmende.” 

Jeg tav, thi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare ham. Han synes heller ikke 

selv at have ventet noget svar, men tog plads lige over for mig og fortsatte: ”Selv et 

sølvspejl ville, hvis det havde følelse, lide smerteligt under at blive poleret. Men 

når det engang er blevet glat og skinnende, gengiver det alle billeder, det opfanger, 

uden smerte og ophidselse”. 

”Lykkeligt er det menneske, der kan sige: Jeg er slebet.” tilføjede han med 

dæmpet stemme. Et øjeblik sank han hen i dybe tanker, og jeg hørte ham mumle en 

hebræisk sætning: ”Lischuosècho Kiwisi Adoschem”. 

Så nåede hans stemme atter klar og tydelig mit øre: ”Du er kommet til mig i dyb 

søvn, og jeg har gjort dig vågen. I Davids salme hedder det: ”Da sagde jeg til mit 

eget selv: nu tager jeg min begyndelse: det er Guds magt, der har hidført denne 

forandring.” Når menneskene om morgenen står op fra deres senge, tror de, at de 

har rystet søvnen af sig, og ved ikke, at de er deres sansers ofre og netop nu er 

blevet bytte for en ny og langt dybere søvn end den, de lige er undsluppet. Der 

gives kun en tilstand, i hvilken man er vågen, og det er den, du nu nærmer dig. 

Men tal til menneskene herom, og de vil sige, at du er syg, thi de kan ikke forstå 

dig. Derfor er det unyttigt og grusomt at tale til dem derom.” 

 

De strømmer bort som en flod 

og er som en søvn 

ligesom græs, der dog snart vil visne 

som bliver mejet ved aften og hentørres 

 

”Hvem var den fremmede, der opsøgte mig i mit værelse og gav mig bogen 

Ibbur? Har jeg set ham vågen eller i drømme?” ville jeg spørge, men Hillel svarede 

mig endnu før, jeg kunne omsætte mine tanker til ord: 

”Tro kun at den mand, der kom til dig og som du kalder Golem, ikke er andet 

end et tegn på, at de døde kan genopstå ved åndens indre kraft. Hver ting på jorden 

er kun et evigt symbol, iklædt støvets klædebon! Enhver form du ser, tænker du 

med dit øje. Alt der har fået form, var før kun en usynlig skygge.” 

Jeg føler at begreber, der indtil nu havde ligget fast forankrede i min hjerne, rev 

sig løs og ligesom skibe uden ror drev ud på et hav uden bredder. Roligt fortsatte 

Hillel: 
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”Den, der er blevet vakt, kan ikke mere dø, søvn og død er ét og det samme!” 

”Kan ikke mere dø?” 

En dump smerte greb mig. 

”To veje løber ved siden af hinanden: Livets vej og dødens vej. Du har læst 

bogen Ibbur. Din sjæl er bleven svanger ved livets ånd” hørte jeg ham sige. 

”Hillel, Hillel, lad mig vandre ad den vej andre mennesker vandrer: Dødens!” 

skreg det vildt i mig. 

Schemaja Hillels ansigt stivnede i alvor. 

”Menneskene vandrer ingen vej, hverken ad livets eller dødens. De drives af 

sted som avner for vinden. I Talmud står der: Før Gud skabte verden, holdt han et 

spejl op for alle væsner, deri så de livets åndelige lidelser, og de glæder, der har sit 

udspring fra disse. Da tog nogle lidelserne på sig, men andre værgede sig derved, 

og disse strøg Gud af de levendes bog”. Men du vandrer en vej og har betrådt den 

af fri vilje - selv om du ikke mere véd det: Du er kaldet dertil af dig selv. Vær blot 

ikke bedrøvet: Efterhånden som du bliver vidende, kommer erindringen også. 

Viden og erindring er det samme. 

Den milde, næsten venlige tone, hvori Hillel sluttede sin tale, gengav mig min 

ro, og jeg følte mig til mode som et sygt barn, der véd at det er hos sin fader. 

Jeg løftede hovedet og så at flere skikkelser pludselig havde indfundet sig i 

stuen. De havde sluttet kreds om os: nogle var iført hvide ligklæder ligesom de 

gamle rabbinere, andre bar trekantet hat og havde sølvbjælder på skoene, men 

Hillel strøg mig med hånden hen over øjnene, og stuen var atter tom. 

Så fulgte han mig ud på trappen og gav mig en brændende kærte med, for at jeg 

kunne finde op på mit værelse. 

Jeg gik i seng og ville sove, men søvnen kom ikke. I stedet for hensank jeg i en 

underlig tilstand, hvor jeg hverken drømte, sov eller var vågen. 

Jeg havde slukket lyset, men alligevel var der så lyst i stuen, at jeg tydeligt 

kunne se de mindste enkeltheder. Jeg var også fuldkommen fri for den pinefulde 

uro, der ellers plejer at martre en under en sådan tilstand. 

Aldrig før i mit liv havde jeg været i stand til at tænke så skarpt og koncist som 

nu. Sundhedens rytme gennemstrømmede mine nerver og ordnede mine tanker i 

række og geled som en hær, der kun ventede på mine befalinger. Jeg behøvede blot 

at kalde, og de trådte frem for mig og opfyldte mine ønsker. 

En gemme, som jeg i de sidste uger havde forsøgt at udskære i aventurinsten, 

men uden held - mineralets spredte, flimrende glans ville ikke føje sig ind under de 

træk, jeg havde tænkt mig - stod pludselig klar for mig, og i ét nu havde jeg fundet 

løsningen og vidste nøjagtigt, hvordan jeg skulle føre mejslen for at blive herre 

over massens struktur. 
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Og jeg, der før havde været slave af en skare fantastiske indtryk og visioner, om 

hvilke jeg ikke vidste om det var idéer og stemninger, så mig nu pludselig som 

herre og konge i mit eget rige. 

Regneopgaver som jeg før kun med det største besvær havde kunnet løse på 

papiret, løste jeg nu med legende lethed i hovedet. Alt sammen ved hjælp af en ny 

evne til at se og fastholde, hvad jeg netop havde brug for: tal, former, genstande 

eller farver. Og når det drejede sig om spørgsmål, der ikke kunne løses ad denne 

vej - filosofiske problemer og deslige - så trådte i stedet evnen til at se, evnen til at 

høre, og her var det Schemaja Hillels stemme, der overtog den talendes rolle. 

En sælsom evne til at erkende var blevet mig beskåret. Hvad jeg tidligere 

tusinde gange havde ladet drage forbi mit øre som blotte ord, fik pludselig en indre 

værdi for mig, hvad jeg før havde betragtet som kun ”ydre” fænomener, blev med 

ét min ejendom. 

Orddannelsens hemmeligheder, om hvilke jeg ikke tidligere havde haft nogen 

anelse, lå pludselig nøgne for mig. 

Menneskehedens ”høje” idealer, der før med en kommerceråds hovne mine og 

med det patetisk fremskudte bryst dækket af ordner, havde behandlet mig uendeligt 

overlegent - de tog nu ydmygt masken af og undskyldte sig: de var vel nok tiggere, 

men dog selv krykker for - en endnu frækkere svindel. 

Drømte jeg? Havde jeg virkelig talt med Hillel? Jeg greb efter stolen ved siden 

af min seng. Jo, dér lå lyset, som Schemaja havde givet mig med. Og lykkelig som 

en lille dreng, der juleaften overtyder sig om den rare julemand virkelig har været 

her, borede jeg mig atter ned i puderne. 

Og som en sporhund begyndte jeg atter at forfølge alle de åndelige gåder, der 

omgav mig. Først forsøgte jeg at nå tilbage til det punkt i mit liv, hvor min 

erindring svigtede mig. Kun herfra - troede jeg - ville det være muligt at overskue 

den del af mit liv, der ved skæbnens sælsomme tilskikkelse lå hyllet i mørke. 

Men hvor meget jeg end anstrengte mig, nåede jeg aldrig længere tilbage end til 

den dag, da jeg stod i den skumle port og stirrede over mod Aaron Wassertrums 

marskandiserbutik - akkurat som om jeg i et helt århundrede havde boet i dette hus, 

altid lige gammel, og uden nogensinde at have været barn! 

Allerede ville jeg have opgivet det håbløst atter at dykke ned i fortidens skakter, 

da det med ét stod mig lysende klart, at begivenhedernes brede hærvej i min 

erindring vel endte i porten, men at det samme ikke var tilfældet for en mængde 

små, smalle stier, der ganske vist fulgte hovedvejen, men hvis bane jeg ikke havde 

iagttaget. 
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”Hvorfra,” skreg det i mig, ”hvorfra har du erhvervet dig de færdigheder, 

hvorved du opretholder livet?” Hvem har lært dig at skære gemmer - og gravere og 

alt det andet? Læse, skrive, tale - og spise - og gå, ånde, tænke og føle? 

Jeg tog straks mit indre med på råd. Systematisk gik jeg hele mit liv igennem. 

Jeg tvang mig til at overskue hele mit liv i omvendt, men ubrudt rækkefølge: Hvad 

var udgangspunktet for det, der nu lige var sket, og hvad lå til grund for hint og så 

videre... 

Atter var jeg nået tilbage til porten: Nu! - Nu! 

Kun et lille spring i det tomme rum, og afgrunden, der skilte mig fra det glemte, 

ville være overskredet - da trådte et billede, som jeg under mine tankers 

tilbageskriden havde overset, frem for mig: Schemaja Hillel strøg mig med hånden 

over øjnene - akkurat som før i hans stue. Og alt var henvejret. Selv ønsket om at 

trænge ind i livets gåder var som blæst bort. 

Kun en ting havde jeg indvundet: Erkendelsen af at begivenhedernes række i 

ens liv er en blindgade, hvor bred og farbar den end kan synes. Det er de smalle, 

skjulte stier, der fører tilbage til fortidens tabte land: det som med fin, næppe synlig 

skrift er indgraverede i vore legemer, gemmer løsningen på de yderste gåder - ikke 

det hæslige ar som det ydre livs plumpe raspefil efterlader. 

Jeg forstod, at jeg for at kunne finde tilbage til min barndom, måtte vandre en 

vej som lå hinsides al tænkning. En jordkugle af arbejde lå tyngende på mine 

skuldre. Også Herkules bar en tid lang himmelhvælvingen på sit hoved, slog det 

pludselig ned i mig, og en hemmelig betydning glimtede mig i møde fra det gamle 

sagn. Og lige som Herkules atter slap fri ved hjælp af en list, idet han bad kæmpen 

Atlas: ”Lad mig blot binde et klæde om hovedet, for at den frygtelige byrde ikke 

skal sprænge min hjerne”, således fandtes der måske en skjult vej - tænkte jeg - ad 

hvilken jeg kunne slippe bort. 

En dyb mistillid til mine tankers førerskab greb mig pludselig. Jeg borede mig 

ned i puderne og dækkede mine øjne og ører med hænderne for helt at kunne 

undergive mig sansernes herredømme. For at dræbe enhver tanke. 

Dog min vilje knustes mod den jernhårde lov: Jeg kunne kun fordrive den ene 

tanke ved hjælp af den anden, og døde den ene, mæskede den næste sig straks med 

dens kød. Jeg flygtede ud i mit blods brusende strøm, men tankerne fulgte mig i 

hælene. Jeg skjulte mig i mit hjertes hammerværk - kun en stakket frist, og de 

havde opdaget mig. 

Men atter kom Hillels kære stemme mig til hjælp: ”Føl din vej, og vakl ikke! 

Nøglen til glemslens kunst tilhører vore brødre, der vandrer dødens vej, men du er 

svanger med livets ånd.” 
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Bogen Ibbur åbenbarede sig for mig og to bogstaver flammede frem: Det ene, 

der betød malmkvinden med pulsslaget, der var mægtigt som et jordskælv - det 

andet uendeligt langt borte: Hermafroditten på perlemorstronen og med den røde 

trækrone på hovedet. 

Da strøg Schemaja Hillel for tredje gang med sin hånd over mine øjne, og jeg 

sov ind.  
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SNE. 
 

”Kære, højtærede mester Pernath! 

Jeg skriver dette brev til Dem i den største skyndsomhed og i den dybeste angst. 

Jeg beder dem indtrængende om at tilintegøre det, når De har læst det – eller helst 

om at tage og konvolutten med. – Jeg får ellers ikke et øjebliks ro. 

Sig ikke til noget menneske, at jeg har skrevet til Dem. Ejheller, hvor De går 

hen i dag! 

Deres ærlig, gode ansigt har – ”for nylig” – (De gætter sikkert af en begivenhed, 

hvortil de var vidne, hvem der har skrevet dette brev, thi jeg frygter for at sætte mit 

navn under - ) indgydt mig så megen tillid, og da deres kære, for længst afdøde 

fader desuden har undervist mig som barn, så vover jeg at henvende mig til Dem 

som måske det eneste menneske, der endnu kan hjælpe mig. 

Jeg beder Dem: mød mig i aften klokken 5 i Domkirken på Hradschin. 

En Dem bekendt dame.”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Vel et kvarter sad jeg med brevet i hånden. 

Den sælsomme, højtidelige stemning, der havde behersket mig hele natten, var 

pludselig veget bort – henvejret af en ny jordisk dags friske vindpust. 

En ung skæbne kom mig smilende og forjættelsesfuld i møde – et forårsbarn – 

kom til mig! Et menneskehjerte søgte hjælp hos mig. – Hos mig! Hvor så min stue 

pludselig helt forandret ud! Det ormstukne skab så sig tilfreds omkring, og de fire 

stole syntes mig at ligne fire gamle mænd, der sad ved bordet og under lystig latter 

spillede Tarok 

Mine timer havde fået indhold og syntes mig fulde af rigdom og glans. 

Skulle det rådne træ endnu nå at bære frugt? 

Jeg følte hvordan en vital kraft, der tidligere havde ligget skjult i dybet af min 

sjæl, tildækket af hverdagens grus, pludselig gennemrislede mig som en kilde, der 

sprænger sit isdække, når foråret kommer. 

Og jeg vidste ligeså sikkert som jeg holdt brevet i min hånd, at jeg kunne 

hjælpe, hvad det så end drejede sig om. Jublen i mit hjerte gav mig en borgen 

derfor. 

Atter og atter læste jeg stedet: ”og da deres kære, for længst afdøde fader 

desuden har undervist mig som barn.” - .- 

Mit åndedræt stod stille. Klang det ikke som en forjættelse: ”Endnu i dag skal 

du være med mig i Paradiset.” Hånden, der søgte min hjælp, rakte mig denne gave i 
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møde: Erindringen,, hvorefter jeg tørstede – ville hjælpe mig med at løfte det 

forhæng, der skjulte min fortid! 

”Deres kære, for længst afdøde fader.” - - 

Hvor fremmed klang disse ord ikke, når jeg sagde dem for mig selv! – Fader! – 

Et øjeblik dukkede billedet af en gammel, hvidhåret mand, der sad i en lænestol, 

frem for mig. Hans trætte ansigt var mig fremmed, helt fremmed, og dog så 

forfærdende bekendt. - - Så kom mine øjne atter til sig selv, og mit hjertes 

hammerslag kaldte mig atter tilbage til nuet. 

Forfærdet så jeg op: havde jeg drømt tiden hen? Jeg så på uret: Nej, Gud være 

lovet, klokken var kun halv fem” 

Jeg gik ind i mit soveværelse, tog min hat og kappe, og gik ned ad trappen. 

Hvad brød jeg mig om de skumle kroges mumlen: ”Vi slipper dig ikke – du er vor 

– vi vil ikke, at du glæder dig – det ville være nydeligt: Glæde i dette hus!” 

Det fine, giftige støv. Der ellers er kvælende strømmede mig i møde fra gange 

og kroge, veg i dag bort for min munds levende åndepust. Et øjeblik blev jeg 

stående ved Hillels dør. 

Skulle jeg gå ind? 

En sælsom fornemmelse afholdt mig fra at banke på. Jge var en helt anden i dag 

– derfor burde jeg ikke gå til ham. Og livets hånd drev mig videre, ned ad trappen. 

Gaden var hvis af sne. 

Jeg formoder, at en del mennesker har hilst på mig; men jeg husker ikke, om jeg 

besvarede deres hilsen. Gang på gang tog jeg mig til hjertet, for at konstatere, at jeg 

havde brevet: 

Der udstrålede varme fra dette sted. - -  

 

Jeg gik gennem de nøgne alléer ned til Altstätter Ring, forbi Malmbrønden, hvis 

barokgitter hang fuld af istapper, og over Karlsbroen med sine helgenstatuer og 

monumentet for Jan Nepomuk. 

Dybt nede bruste floden hadefuldt mod bropillerne. 

Halvt ubevidst faldt mit blik på den hellige Luitgards sandstensgruppe, en 

skildring af  ”de fordømtes kvaler”; Sneen lå tungt på de bodfærdiges øjenlåg og på 

lænkerne om deres bønfaldende fremstrakte hænder. 

Portbuen optog mig i sig og slap mig atter løs; Paladser drog langsom forbi mig 

med udskårne, hovmodige portaler, hvor løvehoveder bed i bronzeringe. 

Også her var der overalt sne, sne. Blød, hvid som en kæmpebjørns skind. 

Høje, stolte vinduer med islagte gesimser så udeltagende mod skyerne. 

Jeg grebes af undren over, hvor himlen dog var fuld af flakkende fugle. 
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Da jeg steg op til Hradschin ad de utallige granittrin, af hvilket hvert er så bredt 

som fire menneskelegemer i længden, forsvandt staden med dens tage og gavle for 

hvert skridt, jeg tog, mere og mere fra min bevidsthed. - -  

Mørket var allerede begyndt at falde på, da jeg nåede den øde plads, hvor 

domen løftede sine tårne mod himlen. 

Fodspor – med frosne rande – førte hen til en sideport. 

Langt borte fra klang et orgels dæmpede, henrevne toner gennem den stille 

aften. Som tungsindets tåre dalede de gennem det store øde. 

Jeg hørte døren smække bag mig; så stod jeg inde i den dunkle kirke; de gyldne 

altre blinkede mig i møde i stivnet ro gennem det grønne og blå skær og det døende 

lys, der gennem de malede ruder faldt ned over bedestolene. Gnister sprang frem 

fra de røde glasampler. 

En vissen duft af voks og røgelse. 

Jeg lænede mig mod en bænk. Mit blod blev forunderligt stille i dette 

ubevægelighedens rige. 

Et liv uden hjerteslag fyldte rummet – en dulgt, tålmodig venten. 

Sølvrelikviskrinene slumrede evighedens søvn. 

Hør! – Langt, langt borte fra nåede lyden af hestehove dæmpet mit øre, 

nærmede sig umærkeligt, og døde pludseligt hen. 

Et mat skrald ligesom når et vogntrin bliver slået ned. 

 

En silkekjoles raslen, og en fin, smal damehånd lagde sig på min arm. 

”Jeg beder em: lad os gå om bag pillen; det er mig imod at tale til dem om de 

ting, jeg må fortælle Dem, her mellem bedestolene.” 

De hellige billeder rundt om på væggene strålede pludselig i nøgtern klarhed. 

Dagen var kommet til mig. 

”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke Dem, mester Pernath, fordi De, til trods 

for det dårlige vejr, for min skyld har gået den lange vej.” 

Jeg fremstammede nogle banale ord. 

”Men jeg vidste ikke noget andet sted, hvor jeg var sikrere mod at blive 

udspejdet end her. I domkirken tænker ingen på at belure os.” 

Jeg tog brevet frem og rakte damen det. 

Hun var næsten helt indhyllet i en kostbar pels; men allerede hendes stemmes 

klang sagde mig, at det var den samme dame, der engang fuld af rædsel for 

Wassertrum søgte tilflugt i mit værelse i Hanefjedsgade. Jeg var ikke det mindste 

forbavset, thi jeg havde ikke ventet at møde nogen anden. 

Mine øjne hang ved hendes ansigt, der i murnichens skumring syntes endnu 

blegere end det i virkeligheden var. Hendes skønhed berøvede mig næsten vejret, 



61 
 

og jeg stod som lammet. Helst havde jeg kastet mig på knæ for hende og havde 

kysset hendes fødder til tak for, at hun havde valgt mig til at hjælpe sig. - -  

”Jeg beder Dem indtrængende – i det mindste så længe, vi er her – om at 

glemme de omstændigheder, under hvilke De sidst så mig,” sagde hun; ”jeg ved jo 

ikke, hvad De tænker om den slags ting - - ” 

”Jeg er blevet en gammel mand, men ikke en eneste gang i mit liv har jeg 

formastet mig til at opkaste mig til dommer over mine medmennesker,” var det 

eneste jeg kunne få sagt. 

”Jeg takker Dem, mester Pernath,” sagde hun varmt og ligetil. ”Og hør nu 

tålmodigt efter, hvad jeg fortæller dem. Mit håb er stadig, at De kan hjælpe mig ud 

af min fortvivlede stilling, eller i det mindste give mig et råd.” 

Jeg mærkede, at en vild angst greb hende, og hørte hendes stemme sitre. 

”Dengang - - i atelieret – dengang fik jeg pludselig vished for, at hint uhyre 

længe havde udspejdet mig. – Allerede for flere måneder siden havde jeg lagt 

mærke til, at, hvor jeg end gik – hvad enten jeg var alene eller sammen med min 

mand eller – med – med – Dr. Savioli – så dukkede bestandig denne marskandisers 

forbryderansigt op i nærheden. Hvad enten jeg sov eller var vågen forfulgte det mig 

med sine skelende øjne. Endnu véd jeg ikke, hvad han har i sinde; men tit kan jeg 

næsten skrige højt af angst: hvornår vil han kaste mig slyngen om halsen! 

I begyndelsen søgte Dr. Savioli at berolige mig med forsikringen om, at en 

elendig marskandiser som Aron Wassertrum ikke kunne være farlig – højst kunne 

man risikere et pengeafpresningsforsøg -; men jeg så, at hans læber blev hvide hver 

gang jeg nævnede Aron Wassertrums navn. Jeg følte, at Dr. Savioli holdt noget 

hemmeligt for mig – noget frygteligt, som kan komme til at koste ham eller mig 

livet. 

Og da erfarede jeg, hvad han omhyggeligt havde holdt skjult for mig: at 

marskandiseren flere gange havde besøgt ham ved nattetid i hans bolig! – Jeg ved 

det, jeg føler det instinktmæssigt: der sker noget, som langsomt trækker sig 

sammen om os. – Hvad har denne skurk at gøre hos Dr. Savioli? Hvorfor kan han 

ikke ryste dette bestie af sig? Nej, nej, jeg kan ikke udholde det længere: jeg må 

gøre noget. Ligegyldigt hvad – inden jeg drives til vanvid.” 

Jeg ville sige et par trøstende ord; men hun afbrød mig: 

”Og i de sidste dage har rædslen, der truer med at kvæle mig, fået nyt stof at 

søge næring af. Dr. Savioli er pludselig blevet syg – jeg kan ikke komme til at tale 

med ham – tør ikke besøge ham, for ikke at risikere, at vort forhold skal blive 

opdaget -; jeg har fået at vide, at han ligger og taler i vildelse og tror sig forfulgt af 

et uhyre, hvis læber spaltes af et hareskår: - Aron Wassertrum! 
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Jeg ved, hvor modig en mand Dr. Savioli er. Desto forfærdeligere er det for mig 

at vide, at han nu knuges til jorden af noget, som jeg selv kun kan føle som en 

dunkel rædsel. 

De vil måske sige, jeg er fej, og spørge, hvorfor jeg da ikke åbent erkender mit 

forhold til Dr. Savioli og sætter alle hensyn til side, når jeg dog elsker ham så højt: 

- alt: rigdom, ære, rygte o.s.v.; men – ” hun skreg det næsten ud, så det gav genlyd i 

korgallerierne – ”jeg kan ikke! – Jeg har jo mit barn, min kære, blonde, lille pige! 

Jeg kan dog ikke prisgive mit barn! – Tror De, min mand ville lade mig beholde 

det!? Nej, mester Pernath, her – ” hun åbnede i den største ophidselse sin taske, der 

var fuld af perlekæder og ædelstene – ”tag og bring skurken dem; - jeg ved, at han 

er pengegrisk – han skal få alt, jeg ejer; men mit barn skal han lade mig beholde. – 

Tror De ikke, dette vil få ham til at tie? – Tal dog, for Guds skyld, sig kun med et 

eneste ord, at de vil hjælpe mig!” 

Jeg havde den største møje med at få hende så meget beroliget, at jeg kunne få 

hende til at tage plads på en bænk. 

Jeg sagde til hende, hvad der for øjeblikket faldt mig ind. Forvirrede, 

usammenhængende sætninger. 

Tankerne stormede gennem min hjerne, så jeg selv næppe forstod, hvad min 

mund talte – fantastiske idéer, der bristede så snart de var født. 

Åndsfraværende hang mit blik ved en malet munkestatue i vægnichen. Jeg talte 

og talte. Efterhånden forvandlede statuens træk, kutten blev til en tyndslidt 

overfrakke med opslået krave, og et ungdommeligt ansigt med hektiske pletter på 

de indfaldne kinder åbenbarede sig for mit blik. 

Før jeg kunne fatte visionen, var munken der atter. Mit hjerte bankede 

voldsomt. 

Den ulykkelige kvinde havde bøjet sig over min hånd og græd stille. Jeg 

understøttede hende med den karft, jeg havde indsuget, da jeg læste hendes brev, 

og jeg så, hvor det gjorde hende godt. 

”Jeg skal sige dem, hvorfor jeg netop har henvendt mig til dem, mester 

Pernath,” begyndte hun dæmpet efter en lang pause. ”Det var på grund af nogle 

ord, de engang sagde og som jeg ikke har kunnet glemme gennem alle de mange 

år” 

”Gennem alle de mange år?” 

Mit blod bruste. 

”De sagde farvel til mig – jeg husker ikke mere i hvilken anledning – jeg var jo 

kun et barn – og De tilføjede så venligt og dog så bedrøvet: 



63 
 

”Den tid kommer forhåbentlig aldrig; men tænk på mig, hvis de engang i livet 

hverken skulle vide ud eller ind. Måske vil Gud da forunde mig den lykke, at det 

bliver mig, der kommer til at hjælpe dem.” 

Jeg vendte mig hurtigt om og lod min bold falde i springvandet, for at De ikke 

skulle se mine tårer. Og jeg ville forære Dem det røde koralhjerte, jeg bar i 

silkebånd om halsen; men jeg skammede mig og synes det ville være latterligt.” - - 

Erindring! 

- Stivkrampens fingre greb efter min strube. En glans som fra længslens glemte, 

fjerne land blændede mig og fyldte mig med gysen: En lille pige ihvid kjole – en 

slotsparks vide plæne, omgivet af gamle elme! 

Tydeligt så jeg det atter for mig!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Jeg må have skiftet farve. Jeg mærkede det af den hast, hvormed hun forsatte: 

”Jeg ved jo, at deres ord dengang kun udsprang af afskedsstemningen, men de 

har ofte været mig til trøst – og jeg takker dem derfor!” 

Jeg bed tænderne sammen og jog den hylende smerte, der sønderflængede mig, 

tilbage i mit bryst. 

Jeg forstod: 

En nådig hånd havde det været, der slog slå for min erindring. Klart stod det nu 

for mig: En kærlighed, der var for stærk for mit hjerte havde undergravet min 

forstand, og vanviddets nat var blevet som balsam for min forpinte sjæl. 

Lidt efter lidt sænkede det uddødes ro sig over mig og kølede tårerne bag mine 

øjelåg. Bruset af klokker klang alvorligt og stolt gennem domkirken, og jeg kunne 

glad og smilende se den, der var kommet for at søge hjælp hos mig, ind i øjnene. - -  

Atter hørte jeg lyden af et trinbræt, der blev slået ned, og derefter hestetrav. - -  

Gennem blåligt tindrende sne steg jeg ned til byen. 

Gadelygterne stirrede undrende på mig med glippende øjne, og fra hele skove af 

juletræer hævede der sig en varslende brusen om den kommende julefest. 

På Rådhuspladsen foran Mariasøjlen knælede i kærteskæret de gamle 

tiggerkvinder med deres grå hovedklæder og drejede mumlende deres rosenkrans. 

Ved indgangen til jødekvarteret var der rejst flere boder. I midten lå et 

marionetteater, hvis åbne scene belystes grelt af en osende fakkel. 

Zwakhs Puliccinell i purpur og violet, med en pisk og et dødningehoved i 

hænderne, red på en træskimmel klaprende over brædderne 

Hoved ved hoved stod børnene – med pelshuen langt ned over ørerne – og 

lyttede med åben mund til min ven Zwakhs vers. - - 
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Jeg bøjede ind i en sidegade. En skar mennesker havde samlet sig foran en 

plakat. 

En mand strøg en tændstik, og jeg opfangede enkelte linjer af plakatens indhold. 

Dumpt opfattede min bevidsthed følgende ord: 

 

 
 

Uden deltagelse og interesse – som et levende lig gik jeg langsomt ind mellem 

de mørke husrækker. 

En håndfuld små stjerner tindrede på den dunkle himmel over de sorte gavle. 

Fuld af fred lod jeg mine tanker vandre tilbage til domkirken, og min sjæl 

fyldtes af en endnu dybere fred . . .  

Da hørte jeg, gennemtrængende og klar som om det var lige ved mit øre, 

marionetspillerens stemme gennem den stille vinteraften: 

 

Hvor er det røde stenhjerte? 

Det hang i et silkebånd 

Og funklede i morgenrødens skær. 
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SPØGERI. 
 

Til langt ud på natten vandrede jeg hvileløs op og ned ad gulvet i mit værelse og 

pinte min hjerne med at finde ud af, hvordan jeg skulle hjælpe hende. 

Ofte var jeg ved at gå ned til Schemajah Hillel, fortælle ham, hvad der var 

blevet mig betroet, og bede ham om råd. Men hver gang forkastede jeg denne 

beslutning. 

Han stod i ånden så kæmpestor for mig, at det forekom mig en vanhelligelse at 

nærme sig ham med ting, der angik det ydre liv; så kom der atter øjeblikke, hvor en 

brændende tvivl greb mig: havde jeg virkelig oplevet dette med Schemajah Hillel? 

Det lå kun så kort tid tilbage og syntes mig dog allerede så sælsomt afbleget, 

sammenlignet med den svundne dags levende indtryk. 

Havde jeg mon ikke drømt? Turde jeg – en mand, hvem det uhørte var hændt, at 

han havde glemt sin fortid – selv blot for et sekund antage noget for givet, hvortil 

min erindring var det eneste vidne? 

Mit blik faldt på hillels kærte, der endnu lå på stolen ved siden af sengen. Gud 

være lovet! I det mindste stod det ene fast: at jeg havde været i personlig berøring 

med ham! 

Burde jeg ikke straks løbe ned til ham, omfatte hans knæ og – som menneske 

overfor menneske – fortælle ham, at en usigelig bekymring nagede mit hjerte? 

Allerede lå min hånd på dørhåndtaget – da trak jeg den atter til mig; jeg forudså, 

hvad der ville ske: Hillel ville mildt stryge mig over øjnene og - - nej, nej, blot ikke 

dette! Jeg havde ingen ret til at begære lindring. ”Hun” stolede på mig og min 

hjælp, og selv om den fare, hvori hun troede at svæve, undertiden forekom mig lille 

og ubetydelig – så følte hun den dog som kæmpestor! 

At bede Hillel om råd – dertil var der tid i morgen. Jeg tvang mig til at tænke 

koldt og nøgtern. At forstyrre ham nu – midt om natten – gik ikke an. Sådan ville 

kun en forrykt handle. 

Jeg ville tænde lampen, men lod det være: Måneskæret kastedes tilbage fra 

tagene ind i mit værelse og gav mig mere lys end jeg behøvede. Og jeg varf bange 

for, at natten skulle gå endnu langsommere, hvis jeg tændte lys. 

Der lå noget så håbløst i den tanke: at tænde lampen, blot for at vente på dagen 

– en ubevidst angst sagde mig, at morgenens komme derved kun blev skudt endnu 

længere ud. 

Jeg trådte hen til vinduet. 

Som en spøgelsesagtig, i luften svævende kirkegård, udbredte de lange rækker 

af snørklede gavle sig for mit blik – ligstene med forvitrede årstal, rejste over 
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stinkende kuler, - ”boliger”, hvori de levendes vrimmel havde gnavet sig huler og 

gange. 

Længe stod jeg og stirrede stift frem for mig, indtil jeg langsomt, ganske 

langsomt begyndte at undre mig over, hvorfor jeg ikke for sammen: gennem muren 

hørte jeg tydeligt lyden af slæbende skridt. 

Jeg lyttede anspændt. Ingen tvivl var mere mulig: der gik et menneske derinde. 

Gulvbræddernes knirken forrådte hans slæbende skridt. 

Jeg kom pludselig til mig selv. Jeg blev formelig mindre, sådan pressede alt i 

mig sammen, mens jeg anspændte mig for at høre. 

En hurtig knirken, der syntes at være blevet bange for sig selv. Så dødsstilhed. 

Hin lurende, grufulde stilhed, der er sin egen forræder og får minutterne til at blive 

uhyre lange. 

Ubevægelig stod jeg med øret presset mod væggen, og i min strube var der en 

lurende fornemmelse af, at der på den anden side stod en og gjorde det samme som 

jeg. 

Jeg lyttede og lyttede. 

Intet. 

Atelieret inde ved siden af syntes uddødt. 

Lydløst – på tåspidserne – listede jeg mig hen til stolen ved min seng, tog 

Hillels kerte og tændte den. 

Så tænkte jeg: Jerndøren ude på gangen der fører til Saviolis atelier, kunne kun 

lukkes op indefra; men måske kunne man dirke låsen op? 

Jeg tog et stykke ståltråd og lavede en hage i den ene ende: sådanne låse plejer 

at være lette at få op – undertiden allerede ved det første tryk! 

Og hvad ville der da ske? 

Det kunne kun være Aron Wassertrum, der gik omkring og spionerede – 

søgende efter nye beviser og våben. 

Ville det nytte noget, at jeg lagde mig imellem? 

Jeg betænkte mig ikke længe: det gjaldt nu at handle, ikke at tænke! Kun 

fordrive den frygtelige ventetid indtil morgenen kom! 

Jeg stod allerede ved jerndøren, lænede mig stærkt ind mod den, stak forsigtigt 

ståltråden ind i låsen og lyttede: Jo: jeg hørte en slæbende lyd inde fra atelieret, 

akkurat som når en skuffe bliver trukket ud. 

I næste øjeblik sprang låsen op. 

Jeg kunne overse hele atelieret og så, endskønt der var mørkt og mit lys kun 

blændede mig, hvordan en mand i lang, sort kappe forfærdet sprang op fra et 

skrivebord – et sekund stod ubeslutsom – gjorde en bevægelse som om han ville 

styrte sig over mig – og så rev sin hat af hovedet og skjulte sit ansigt med den. 
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”Hvad søger De her!” ville jeg råbe. 

Men manden kom mig i forkøbet: 

”Pernath! Er det Dem! For Guds skyld, sluk lyset!” 

Stemmen forekom mig bekendt; men det var i alle tilfælde ikke marskandiseren 

Aron Wassertrum. 

Automatisk pustede jeg lyset ud. 

Værelset lå nu i halvmørke – kun oplyst af måneskinnet, der faldt gennem 

vinduet, og jeg måtte anstrenge mine øjne til det yderste før jeg i det udtærede, 

hektiske ansigt, der pludselig dukkede frem fra kappen, genkendte studenten 

Charouseks træk. 

”Munken!” for det gennem mig, og jeg fattede med ét visionen, jeg i går aftes 

havde haft i domkirken! Charousek! Det var den mand, til hvem jeg skulle 

henvende mig! Og jeg mindedes hans ord fra dengang vi under regnvejret stod i 

porten: 

”Aron Wassertrum skal snart komme til at erfare, at man med forgiftede, 

usynlige nåle kan stikke gennem mure. Netop samme dag, han skal til at fare i 

struben på Dr. Savioli.” 

Havde jeg en forbundsfælle i Charousek? Vidste han også, hvad der var hændt? 

Hans tilstedeværelse her på dette usædvanlige tidspunkt var næsten et fingerpeg i 

denne retning; men jeg kviede mig ved at spørge ham direkte derom. 

Han var ilet hen til vinduet og spejdede, skjult bag forhænget, ned på gaden. 

Jeg gættede: han frygtede Aron Wassertrum skulle have set skæret af min kærte. 

”De tænker sikkert, jeg er en tyv, siden jeg i nattens mørke hjemsøger en 

fremmed bolig, mester Pernath,” begyndte han efter en lang pause med usikker 

stemme; men jeg beder dem tro . .  .” 

Jeg afbrød ham og gjorde alt for at gøre ham rolig. 

Og for at vise ham, at jeg ikke nærede mindste mistro til ham, men langt snarere 

betragtede ham som en forbundsfælle, fortalte jeg ham med enkelte små 

indskrænkninger, som jeg synes jeg burde gøre, hvordan det forholdt sig med 

atelieret, og at jeg frygtede, at en dame, der stod mig nær, var udsat for at blive et 

offer for pengeafpresningsforsøg fra marskandiserens side. 

Af den heftige måde, hvorpå han hørte på mig, uden at afbryde mig med 

spørgsmål, forstod jeg, at han allerede vidste det meste, om end ikke i enkeltheder. 

”Det passer alt sammen,” sagde han eftertænksomt, da jeg var færdig.” Jeg har 

altså ikke taget fejl! Fyren vil åbenbart fare i struben på Savioli, men han har 

øjensynlig ikke fået materiale nok samlet sammen. Hvorfor skulle han ellers stadig 

luske omkring her! Jeg gik nemlig i går – lad os ige – ”tilfældigt” gennem 

Hanefjedsgade,” forklarede han, da han så min spørgende mine; ”da lagde jeg 
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mærke til, at Wassertrum først længe slentrede op og ned foran porten, og, da han 

så troede sig uset, hurtigt forsvandt ind i huset. Jeg gik straks efter ham og lod som 

om jeg ville besøge Dem – det vil sige: jeg bankede på Deres dør, efter at have 

overrasket ham i at stå og dirke ved jerndørens lås med en nøgle. Naturligvis opgav 

han det straks, da jeg kom, og bankede ligeledes på hos Dem. De syntes for øvrigt 

ikke at være hjemme, thi der var ingen, som lukkede op. 

Da jeg derefter forsigtigt spurgte mig frem i jødekvarteret, erfarede jeg, at en 

herre, der godt kunne være Dr. Savioli, hemmeligt havde lejet atelieret til 

aftrædelsesværelse. Og da Dr. Savioli for tiden ligger alvorlig syg i sit hjem, passer 

det hele ganske godt sammen. 

Der De: derfor har jeg undersøgt alle skufferne, for i hvert tilfælde at komme 

Wassertrum i forkøbet,” sluttede Charousek og pegede på et bundt breve på 

skrivebordet; ”det er alt, jeg kan finde af skriftligt. Forhåbentlig er der ikke mere. I 

det mindste har jeg gennemstøvet alle skabe og kister så godt det lader sig gørre i 

mørke.” 

Mine øjne vandrede, mens han talte, om i værelset, og blev uvilkårligt 

hængende ved en falddør i gulvet. Jeg mindedes, at Zwakh engang havde fortalt 

mig, at der førte en løngang fra atelieret. 

Det var en firkantet plade med ring til greb. 

”Hvor skal vi gemme brevene?” begyndte Charousek atter. ”De, Hr. pernath, og 

jeg er sikkert de eneste mennesker i ghettoen, Wassertrum ikke nærer mistanke til – 

hvorfor netop jeg, det – har – sine – særlige – grunde” – (jeg så, at hans træk 

fortrak sig i vildt had, så han næsten vrængede den sidste sætning) ”og Dem 

betragter han som en - - ” 

Charousek mumlede ordet ”forrykt” med en hurtig, kunstlet hoste; men jeg 

gættede, hvad han ville have sagt. Det voldte mig ingen smerte; følelsen af at 

kunne hjælpe hende, gjorde mig så lykkelig, at jeg ikke mere var sårbar på dette 

punkt. 

Vi blev til sidst enige om at skjule brevene hos mig, og gik over på mit værelse. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

 

Charousek var for længst gået; men jeg kunne stadig ikke beslutte mig til at gå i 

seng. En indre utilfredshed pinte mig og afholdt mig derfra. Jeg følte, at jeg måtte 

gøre et eller andet; men hvad? 

Udkaste en plan til brug for studenten? 

Nej, det behøvedes ikke. Charousek slap ikke et øjeblik marskandiseren af syne, 

derom var der ikke nogen tvivl. Jeg gyste, når jeg tænkte på det had, der lyste ud af 

hans ord. 
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Hvad havde Wassertrum mon gjort ham? 

Den sælsomme uro i mit indre voksede og bragte mig næsten til fortvivlelse. 

Noget usynligt, hinsidigt kaldte på mig, og jeg forstod det ikke. 

Jeg havde samme fornemmelse som en hest, der er under dressur og som vel 

mærker, at tøjlerne strammes, men dog ikke ved, hvilket kunststykke dens herre vil 

have, den skal gøre. 

Skulle jeg gå ned til Schemajah Hillel? 

Hver fiber i mig sagde: Nej. 

Visionen i domkirken – Charouseks hoved, der voksede frem på munkens 

skuldre som svar på min tavse bøn om et råd – var et tydeligt fingerpeg om til 

hvem jeg burde henvende mig. Indskydelser af denne art gik det ikke an at lade 

hånt om. I den sidste tid havde hemmelige kræfter spiret i mig – derom var der 

ingen tvivl: jeg følte det med en så overmægtig styrke, at ethvert forsøg på at 

bortforklare det, ville være unyttigt. 

At føle bogstaverne, ikke blot læse dem med sine øjne i en bog – at nå dertil, at 

ens eget indre blev en tolk, der oversatte, hvad instinkterne mumlede uden ord – 

dette, følte jeg, måtte være nøglen til det klare sprog, der gav en adgang til at forstå 

sit eget væsens hemmeligheder. 

Et skriftsted randt mig i hu – en forklaring;  

”De har øjne og ser ikke; de har øren og hører ikke.” 

”Nøgle, nøgle, nøgle,” gentog mine læber mekanisk, medens min ånd henrevet 

tumlede med disse tanker. 

”Nøgle, nøgle - -” 

Mit blik faldt på ståltråden, hvormed jeg før havde åbnet jerndøren. En 

brændende, nysgerrighed efter at få at vide, hvor den firkantede falddør i atelierets 

gulv førte hen, piskede mig frem. 

Og uden at tænke, gik jeg over i Saviolis atelier og trak så længe i falddørens 

ring, at det til sidst lykkedes mig at få lugen op. 

Først ikke andet end mørke. 

Så så jeg smalle, stejle trin, der førte ned i det dybeste mørke. 

Jeg gik et stykke ned ad dem. 

En tid lang famlede jeg mig frem med hænderne langs med murene; men 

trappen syntes ikke at ville tage nogen ende: nicher, fugtige af skimmel og mug – 

fremspringende hjørner og kroge – gange, der førte lige ud, til højre og til venstre – 

rester af en gammel trædør – og så atter trin, trin, trin . . . .  

Overalt en kvælende stank af svamp og jord. 

Og stadig ingen lysstråle. –  

Blot jeg dog havde taget Hillels kærte med! 



70 
 

 
 



71 
 

Endelig flad, banet vej. 

Det knirkede under mine fødder – jeg gik nu sikkert på tørt sand. 

Det var øjensynlig en af de talløse gang, der under ghettoen fører ned til floden. 

Jeg var ikke det mindste forundret. Den halve by havde jo i umindelige tider 

været undermineret af sådanne underjordiske gange – Prags beboere havde fra 

gammel tid haft deres vægtige grunde til at sky dagslyset. 

Stilheden over mit hoved var mig et vidnesbyrd om, at jeg stadig befandt mig i 

jødekvarteret, der om natten er som uddød. Og dog syntes jeg, jeg havde vandret en 

evighed. Mere befærdede gader og pladser ville have forrådt sig ved deres 

vognraslen. 

Et sekund grebes jeg af en uimodståeligangst: sæt jeg blev ved med at vandre i 

kreds!? Styrtede i et eller andet hul, brækkede et ben og ikke kunne slæbe mig 

videre!? 

Hvad ville der da ske med hendes breve, som lå skjulte oppe i  mit værelse? De 

ville da ufejlbarligt falde i Wassertrums hænder. 

Men tanken om Schemajah Hillel, der for mig stod som en hjælper og fører, 

gengav mig atter ro. 

For alle eventualiteters skyld gik jeg dog langsommere, idet jeg følte mig frem 

med fødderne og holdt hænderne i vejret, for ikke at støde hovedet imod, hvis 

gangen pludselig skulle blive lavere.  

Fra tid til anden, hyppigere  og hyppigere, stødte min hånd imod, og endelig 

blev gangen så lav, at jeg måtte bukke mig, for at komme frem. 

Pludselig stødte min arm ikke mere imod. 

Jeg blev stående og så i vejret. 

Lidt efter lidt troede jeg at blive klar over, at der fra loftet faldt et dæmpet, 

næsten umærkeligt lysskær. 

Jeg rettede mig i vejret og famlede med hænderne efter lysskæret: jeg 

konstaterede, at der oven over mig var en firkantet åbning, gennem hvilken der gik 

to jernstænger i form af et firkantet kors. 

Det lykkedes mig at få fat i jernstængerne, hæve mig i vejret og presse mig 

gennem åbningen. 

Jeg stod nu på korset og søgte at orientere mig. 

Øjensynlig endte her resterne af en jernvindeltrappe. 

Længe, usigelig længe var jeg om at finde det andet trin; så kravlede jeg videre. 

Der var i alt otte trin, alle i mandshøjde over hinanden. 

Mærkværdigt: trappen førte op mod et horisontalt plankeværk; herfra sivede i 

regelmæssige, hinanden skærende linier hint lysskær, jeg allerede havde bemærket 

nede i gangen! 
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Jeg dukkede mig så dybt ned jeg kunne, for bedre at se, hvordan linierne løb, og 

så til min overraskelse, at de dannede en sekskant – akkurat som man ser den i 

synagogen. 

Hvad kunne det vel være? 

Og pludselig slog det ned i mig: det var en falddør, gennem hvis utætte rande 

lyset sivede! En træfalddør i form af en stjerne. 

Jeg stemte skuldrene mod pladen, trykkede den i vejret og stod i næste nu i et 

værelse, der oplystes af månens grelle skær. 

Værelset var temmelig lille og fuldstændigt tomt, når undtages en dynge 

gammelt skrammel, der lå i en krog. Det havde kun et eneste, tilgitret vindue. 

En dør, eller overhovedet nogen anden indgang end den, jeg havde benyttet, var 

jeg ikke i stand til at opdage, hvor indgående jeg end undersøgte murene. 

Vinduets gitterstave sad alt for tæt til, at jeg kunne få hovedet udenfor, men så 

meget så jeg dog: 

Værelset måtte ligge i tredje etage, thi husene lige overfor havde kun to etager 

og lå betydeligt lavere. 

Gaden under mig kunne jeg lige skimte; men som følge af det blændende 

månelys, der skinnede mig ind i ansigtet og kastede dybe slagskygger, var det mig 

umuligt at skelne enkeltheder. 

Dog gaden måtte ligge i jødekvarteret, thi vinduerne ovre på den anden side var 

alle tilmurede, og kun i ghettoen vender husene på så sælsom vis ryggen til 

hinanden. 

Forgæves anstrengte jeg mig for at blive klar over, hvad det vel kunne være for 

en sælsom bygning, i hvilken jeg befandt mig. 

Skulle det mon være et forladt sidetårn i den græske kirke? Eller befandt jeg 

mig i den gamle synagoge? 

Men omgivelserne passede ikke. 

Atter så jeg mig om i værelset: intet, der blot kunne give mig det ringeste 

fingerpeg til gådens løsning. 

Vægge og loft var nøgne, kalkpudser for længst faldet af. Et fodhøjt lag støv 

dækkede gulvet som havde dette værelse gennem en lang årrække ikke været 

betrådt af nogen menneskelig fod. 

Jeg væmmedes ved tanken om at undersøge den dynge af gammelt skrammel, 

der lå i hjørnet. I det dybe mørke kunne jeg ikke se, hvoraf den bestod. 

Efter alt at dømme syntes det at være en bunke pjalter, der var samlede i en bylt. 

Jeg sparkede til dyngen, og det lykkedes mig med tåspidsen at få en del af den 

trukket ud i månelyset. Det var som et bredt, mørkt bånd, der langsomt blev rullet 

op. 
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Et blinkende punkt som et øje! 

En metalknap måske? 

Efterhånden gik det op for mig: et ærme af et sælsomt, gammeldags snit hang 

ud af bylten. 

Underneden lå en lille hvid æske. 

Jeg stødte let til den med foden: et blad fløj ud i månelyset! 

Et billede? 

Jeg bukkede mig: en Pagade? 

Det, jeg havde troet var en hvid æske, viste sig at være et Tarokspil. 

Jeg tog det op. 

Kunne der tænkes noget latterligere: et kortspil på dette hemmelighedsfulde 

sted. 

Sælsomt, at jeg måtte tvinge mig til at smile. En svag fornemmelse af rædsel 

sneg sig ind over mig. 

Jeg søgte at finde en banal forklaring på, hvordan disse kort vel kunne være 

komne her, og talte spillet. Det var fuldstændigt: 78 kort. Men mens jeg talte dem, 

slog det ned i mig: kortene var at føle på som is. 

En isnende kulde udgik fra dem, og da jeg holdt hele spillet samlet i min hånd, 

kunne jeg næsten ikke slippe det, så stivnede var mine fingre. 

Atter bestræbte jeg jeg mig for at finde en nøgtern forklaring. 

Min lette påklædning, den lange vandring uden kappe og hat gennem den 

underjordiske gang, den bidende vinternat, stenmurene, den forfærdelige kulde, der 

med månelyset strømmede ind gennem vinduet: - mærkeligt nok, at jeg først nu 

begyndte at fryse. Den ophidselse, hvori jeg hele tiden havde befundet mig, var 

sikkert skyld i, at jeg ikke havde lagt mærke dertil. 

Den ene kuldegysning efter den anden gennemfor mig og trængte for hver gang 

dybere og dybere ind i mit legeme. 

Jeg følte mit skelet stivne til is, fornemmede hver enkelt af mine knogler som 

kolde metalstænger, om hvilke kødet frøs fast. 

Det hjalp ikke, at jeg løb omkring i værelset, stampede med fødderne i gulvet 

eller bankede arme. Jeg bed tænderne sammen, for ikke at høre deres klapren. 

Det er døden, sagde jeg til mig selv, døden, der lægger sin kolde hånd på min 

isse. 

Jeg værgede mig som en rasende mod den lammende søvnighed, der sneg sig 

ind over mig, og som føltes som en ulden og kvælende kappe. 

Brevene i mit værelse – hendes breve! Skreg det inden i mig, man ville finde 

dem, hvis jeg dør! Og hun sætter al sin lid til mig! Har lagt sin skæbne i min hånd! 

– Hjælp! – Hjælp! – Hjælp! – 
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Og jeg skreg ud gennem gitteret – af mine lungers fulde kraft, så dte gav genlyd 

viden om: 

”Hjælp! Hjælp! Hjælp!” 

Jeg kastede mig næsegrus til jorden og sprang atter op. Jeg turde ikke dø – turde 

ikke for hendes skyld! Jeg måtte leve – selv om jeg skulle slå gnister af mine 

knogler, for at varme mig! 

Da faldt mit blik på pjalterne i hjørnet. Jeg styrtede mig over dem og trak dem 

med rystende oven på mine egne klæder. Det var en slidt dragt af tykt, mørkt klæde 

og af et ældgammelt, sælsomt snit. 

En muggen stank stod ud fra det. 

Så satte jeg mig på hug i det modsatte hjørne, og jeg mærkede, hvordan min hud 

langsomt blev varmere. Kun fornemmelsen af, at mine knogler var stivnede til is 

ville ikke vige fra mig. Ubevægelig sad jeg i min krog og lod mine øjne vandre 

omkring i værelset: kortet, som jeg først havde set – pagaden – lå stadig i 

månelyset midt i værelset. 

Ufravendt stirrede  jeg på det. 

Det synes, så vidt jeg fra min plads kunne se, at være malet med vandfarve; 

kejtet som af en barnehånd, og forestillede det hebræiske bogstav Aleph, i 

skikkelse af en mand i gammelfrankisk dragt med kortklippet, gråt fipskæg; hans 

venstre arm pegede opad, den højre nedad. 

En sælsom mistanke dæmrede i mig: havde mandens ansigt ikke en sælsom 

lighed med mit? – skægget – det passede slet ikke til en pagade. 

Jeg krøb på alle fire hen til kortet og kastede det over til det øvrige skrammel. 

Jge kunne ikke udholde det pinagtige syn. 

Men gennem mørket lyste kortet stadig over mod mig som en gråhvid, 

ubestemmelig plet. 

Med magt tvang jeg mig til at tænke på, hvordan jeg skulle bære mig ad, for 

atter at nå min bolig: 

Vente til morgenen kom? Fra vinduet råbte jeg til de forbipasserende nede på 

gaden, så at de ved hjælp af en stige kunne bringe mig et lys eller en lygte! – Thi 

jeg følte med ængstende vished, at det ikke ville lykkes mig at finde tilbage ad de 

endeløse, hinanden evindeligt krydsende gange. – Eller, hvis vinduet lå for højt, 

kunne man måske hejse en mand ned fra taget i et tov - - ? Store Gud! - - Som et 

lyb slog det ned i mig: nu vidste jeg hvor jeg var: i et værelse, hvortil der ikke var 

nogen indgang – med kun é tilgitret vindue – det ældgamle hus i Gamle Skolegade, 

som alle undgik! - - Allerede en gang før – for mange år siden – havde en mand 

ladet sig hejse ned fra taget i et tov, og tovet var sprunget og . . . Ja, jeg var i det 

hus, hvori den spøgelsesagtige Golem forsvandt! 
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En dump rædsel, mod hvilken jeg forgæves søgte at værge mig og som jeg ikke 

engang kunne betvinge ved tanken om brevene, lammede mine tanker og fik mit 

hjerte til at vånde sig i krampe. 

Jeg søgte med allerede stive læber at fremstamme til støtte for mig selv, at det 

kun var vinden, der isnende jog gennem værelset; men det hjalp ikke mere, at jeg 

anvendte sådanne selvsuggerende midler: derovre lå den hvidlige plet – kortet – det 

svulmede op til en blærelignende klump, skød sig frem til månelysets rand og krøb 

atter tilbage til mørket. – Dryppende lyd – halvt tænkte, anede, halvt virkelige – 

vågnede rundt omkring i værelset, udenfor, i mit eget hjerte, og atter midt i 

værelset: lyde, som når en passer tabes og bliver stikkende med spidsen i gulvet! 

Og bestandig: den hvidlige plet - - - den hvidlige plet - - ! Et kort, et elendigt, 

dumt spillekort, skreg det i min hjerne - - forgæves  - - - se, nu har den antaget 

skikkelse – pagaden – og ligger derovre i hjørnet og stirrer herover på mig med mit 

eget ansigt. - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Time efter time sad jeg - - ubevægelig – i min krog – et stivnet skelet i 

fremmede, muggent stinkende klæder! – Og han derovre: det var mig selv. 

Tavs og ubevægelig. 

Vi stirrede hinanden ind i øjnene – den ene så kun den andens forfærdelige 

spejlbillede. –  

Mon han også er, hvordan månestrålerne med snegleagtig langsomhed suger sig 

hen over gulvet og som visere i et usynligt urværk evindeligt kravler op ad væggen 

og bliver blegere og blegere? – 

Jeg holdt ham fast med mit blik og det hjalp ham ikke, at han ville opløse sig i 

morgendæmringen, der kom ham til hjælp gennem vinduet. 

Jeg holdt ham fast. 

Skridt for skridt kæmpede jeg med ham om mit liv - om mit liv, der er mit, fordi 

det ikke mere tilhører mig. - - - -  

Og efterhånden blev han mindre og mindre, for ved daggry at at skjule sig i et 

kort. Da gik jeg over til ham og stak ham – pagaden – i lommen. - -  

- - - - - - - - - - - 

Gaden var stadig øde og mennesketom. 

Jeg undersøgte dyngen af gammelt skrammel, der nu lå belyst af morgenens grå 

lys: glasskår, en rusten pande, halvrådne pjalter, en flaskehals. Døde ting og dog så 

mærkværdig bekendte. 

Og selv murene, hvis ridser og sprækker efterhånden blev synlige – hvor havde 

jeg tidligere set dem? 



76 
 

Jeg tog kortene i min hånd. En tanke dæmrede i mig: havde jeg ikke selv malet 

dem? Som barn? For længe, længe siden? 

Det var et ældgammelt tarokspil. Med hebræiske tegn. – Nummer 12 må være 

”den hængende”, huskede jeg. – Med hovedet nedad? Armene på ryggen? – Jeg 

bladede spillet igennem: dér! Dér var han! 

Så dukkede et nyt billede op for mig: en forfalden skolebygning, skæv, med den 

venstre skulder strittende i vejret, den højre vokset sammen med et sidehus. - - -  Vi 

er flere halvvoksne drenge – et sted er der en forladt kælder. - -  

Så kastede jeg et blik nedad mig og følte mig atter underligt til mode: den gamle 

dragt var mig fuldstændig fremmed. - -  

Lyden af en knirkende vogn fik mig til at fare sammen; jeg styrtede hen til 

vinduet: men ikke et menneske at se. Kun en slagterhund stod tankefuld henne ved 

gadehjørnet. 

Endelig! Stemmer! Menneskestemmer! 

To gamle koner kom langsomt trippende henad gaden. Jeg pressede hovedet 

halvvejs ud gennem gitteret og råbte dem an. 

Med åben mund gloede de forbavset i vejret. Men da de fik øje på mig, udstødte 

de et skingrende skrig og styrtede af sted, alt hvad deres ben kunne bære dem. 

De havde antaget mig for Golem, forstod jeg. 

Jeg ventede, at der ville samle sig et opløb og at jeg så ville få lejlighed til at 

gøre mig forståelig; men der gik en hel time, og kun af og til spejdede et dødblegt 

ansigt forsigtigt frem bag et hjørne, for starks efter rædselsslagent at trække sig 

tilbage. 

Skulle jeg vente indtil politiet kom? Det kunne vare timer – måske til i morgen. 

Nej, så ville jeg hellere gøre et forsøg på at famle mig frem gennem de 

underjordiske gange. 

Måske faldt der nu en smule dagslys gennem et eller andet hul i muren? 

Jeg klatrede ned af vindeltrappen, famlede mig frem over dyngen af nedfaldne 

mursten og gennem sammensunkne kældere – klavrede op ad resterne af en trappe 

og stod pludselig - - i den forfaldne skolebygning, som før havde åbenbaret sig for 

mig i mine tanker. 

Straks styrtede en flodbølge af minder ind over mig: bænke, oversprøjtede med 

blækklatter fra øverst til nederst, regnehæfter, drævende sang, en dreng, der slap 

oldenborrer løs i klassen, læsebøger med fedtede bind og en lugt af appelsinskaller. 

Nu vidste jeg med bestemthed: her havde jeg engang været som dreng. – Men jeg 

gav mig ikke tid til at tænke det hele nøjere igennem, men skyndte mig videre. – 



77 
 

Det første menneske, jeg mødte i Salnitergade, var en forvokset, gammel jøde 

med hvide tindinglokker. Næppe havde han fået øje på mig, før han skjulte ansigtet 

i sine hænder og begyndte at skråle hebræiske bønner. 

Ved larmen må øjensynlig en mængde mennesker være styrtet til; thi jeg hørte 

pludselig en ubeskrivelig skrigen og skrålen bag mig. Jeg vendte mig om, og så en 

vrimlende hær af dødblege, rædselsslagne ansigter vælte frem imod mig. 

Forbløffet kastede jeg et blik ned ad mig og forstod: - jeg bar stadig de 

sælsomme, middelalderlige pjalter over mine egne klæder, og folk troede, det var 

Golem, de så for sig. 

Hurtigt løb jeg om hjørnet, ind i en port og rev de mugne pjalter af mig. 

I næste nu stormede menneskemængden forbi mig med hævede stokke og 

frådende munde.  

 

- - - - - - - - - - - - 

  



78 
 

LYS. 

Nogle gange i dagens løb havde jeg banket på Hillels dør, - jeg havde ingen ro 

på mig. Jeg måtte tale med ham og spørge ham om, hvad alle disse sælsomme 

oplevelser betød. Men hver gang fik jeg til svar, at han endnu ikke var kommet 

hjem. 

Så snart han kom hjem fra det jødiske rådhus, ville hans datter meddele mig det 

- en forunderlig pige for øvrigt - denne Mirjam! En type som jeg aldrig før havde 

set. En skønhed så fremmedartet, at man i første øjeblik slet ikke fattede den - en 

skønhed, der gjorde en tavs, når man betragtede den, og fyldte en med en underlig 

følelse af modløshed. 

Dette ansigt må være dannet efter proportionslove, der er gået tabt for årtusinder 

siden, tænkte jeg, da hendes billede atter dukkede frem for mig. Og jeg gav mig til 

at gruble over, hvilken ædelsten jeg skulle vælge, hvis jeg ville fæstne hendes træk 

i en gemme og opfatte dem kunstnerisk rigtigt, men hårets blåsorte glans og 

øjnenes lys, der overtraf alt, hvad jeg kunne tænke mig, fik alle mine udkast til at 

strande. 

Kun i en mosaik kunne opgaven løses, men hvilket materiale skulle jeg vælge? 

Der ville behøves et helt menneskeliv til at nå et værdigt resultat. 

Hvor mon Hillel blev af? Jeg længtes efter ham som efter en kær, gammel ven. 

Mærkværdigt, hvor han i løbet af få dage - og jeg havde dog kun talt én gang med 

ham - havde vokset sig fast til mit hjerte. 

Ja: Brevene - hendes breve! Det var bedst, jeg skjulte dem. Så ville jeg være 

mere rolig, hvis jeg engang skulle blive nødt til at være længere hjemmefra. 

Jeg tog dem fra kisten. Det ville være bedst at gemme dem i kassetten. Et 

fotografi gled ud af brevene. Jeg ville ikke se det, men det var for sent. Med 

brokadestykket om de nøgne skuldre - således som jeg første gang havde set hende, 

da hun flygtede fra Saviolis atelier - stirrede hun mig ind i øjnene. 

En vanvittig smerte gennemfor mig. Jeg læste de ord, hun havde skrevet under 

billedet og navnet: Din Angelina. 

Angelina!  

Da jeg udtalte dette navn, sprængtes det forhæng, der skjulte min ungdom for 

mig, fra øverst til nederst. Jeg troede jeg skulle forgå af kval... Hellere være blind 

end leve videre som skindød. 

Sorgen fyldte min mund - strømmede over - smagte sælsomt sødt - som blod. 

Angelina! - Navnet vandrede med blodet omkring i mine årer og blev - til et 

uudholdeligt spøgelsesagtigt kærtegn. 
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Med en voldsom kraftanstrengelse tog jeg mig sammen og tvang mig - mens 

tænderne klaprede i munden på mig - til at betragte billedet, indtil jeg til sidst blev 

herre derover. 

Herre derover! 

Ligesom i nat over kortet... 

Endelig: Skridt! Mandsskridt! Han kom! 

Fuld af jubel ilede jeg hen til døren og rev den op. 

Schemaja Hillel stod derude og bagved ham - jeg bebrejdede mig selv, at jeg 

følte det som en skuffelse - med sine røde kinder og sine runde barneøjne, den 

gamle Zwakh. 

"Det glæder mig at se, at De har det godt, mester Pernath", sagde Hillel. 

Et koldt "De"? Frost. En isnende, dræbende frost lagde sig pludseligt over 

værelset. 

I min bedrøvelse og skuffelse hørte jeg næppe på Zwakh der, åndeløs af 

ophidselse, udbrød: "Har De hørt, at Golem atter har vist sig? De husker jo nok, at 

vi nyligt har talt om ham, Pernath? Hele jødekvarteret er i oprør. Vrieslander har 

selv set ham. Og som sædvanlig er det begyndt med et mord." 

Jeg lyttede forbavset: Et mord? 

Zwakh greb mig i armen: "Har de heller ikke hørt det, Pernath? På alle 

gadehjørner er der opslået plakater. Ofret er den tykke Zottman, "Frimureren" - 

livsforsikringsdirektør Zottman. Loisa her fra huset er allerede arresteret. Og den 

røde Rosina er sporløst forsvundet. - Golem - Golem - det er jo hårrejsende!" 

Jeg svarede ikke, men søgte Hillels øjne: Hvorfor stirrede han ufravendt på 

mig? Et tilløb til et lille smil sitrede pludselig om hans mundvige. Jeg forstod. Det 

gjaldt mig. 

Helst var jeg i min jublende glæde faldet ham om halsen. Ude af mig selv af 

henrykkelse løb jeg planløst om i værelset. Glas? En flaske Burgunder? (jeg havde 

kun en) Cigarer? 

Endelig lykkedes det mig at få sagt: "Men hvorfor sætter De Dem dog ikke 

ned?" 

Hurtigt trak jeg et par stole frem til mine to venner. 

Zwakh udbrød ærgerligt: "Hvorfor smiler De hele tiden Hillel? Tror De måske 

ikke på, at Golem spøger? Jeg har en fornemmelse af, at De overhovedet ikke tror 

på Golem?" 

"Jeg ville ikke tro på ham, selv om jeg så ham for mig her i værelset", Svarede 

Hillel med et blik på mig. Jeg forstod den tvetydige klang i hans ord. 

Zwakh satte forbløffet sit glas fra sig: "Hundrede menneskers vidnesbyrd har 

altså ingen betydning for Dem, Hillel? Men vent blot, Hillel, og tænk på mine ord: 
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Der vil nu blive begået mord på mord i jødekvarteret! Jeg kender det. Golem har 

altid uhyggelige begivenheder i sit følge." 

"Der er ikke noget underligt i et sådant sammentræf af begivenheder", svarede 

Hillel. Han gik hen til vinduet og kastede et blik over mod marskandiserbutikken. 

"Når vinden blæser, bevæger det sig i rødderne - i de sunde såvel som i de syge", 

tilføjede han.  

Zwakh blinkede underfundigt til mig og gjorde et kast med hovedet hen mod 

Hillel. 

"Hvis rabbien blot ville tale, kunne han fortælle ting, der ville få hårene til at 

rejse sig på vore hoveder." 

Schemaja drejede sig hurtigt om: "Jeg er ikke nogen 'rabbi', selvom jeg har ret 

til at føre denne titel. Jeg er kun en stakkels arkivar i det jødiske rådhus, hvor jeg 

fører registrene - over de levende og over de døde." 

Der lå en skjult betydning bagved hans ord, følte jeg. Også marionetspilleren 

syntes at være klar her over - han blev tavs, og en tid lang sagde ingen af os et ord. 

"Hør engang rabbi - undskyld: Hr. Hillel ville jeg sige," begyndte Zwakh atter, 

hans stemme lød påfaldende alvorlig: "Der er noget jeg længe har villet spørge 

Dem om, men De behøver ikke svare mig, hvis De ikke vil..." 

Schemaja trådte hen til bordet, han legede med vinglasset, men drak ikke - 

måske forbød det jødiske ritual ham dette. 

"Spørg blot, hr. Zwakh." 

"Kender De noget til kabbala - de hemmelige jødiske lærdomme - Hillel?" 

"Kun lidt." 

"Jeg har hørt, at der skulle eksistere et dokument gennem hvilket, man kan 

tilegne sig disse "Zohar" kaldes det -" 

"Ja, Zohar - "Glansens Bog"." 

"Ja, der har vi det", udbrød Zwakh hidsigt. "Er det ikke en himmelråbende 

uretfærdighed, at et skrift, der skal indeholde nøglen til Biblens rette forståelse og 

til saligheden - " 

Hillel afbrød ham "- kun nogle nøgler..." 

"Godt, så siger vi nogle... Men dette vigtige skrift er kun tilgængeligt for de 

rige! Det findes i et eneste eksemplar i British Museum, efter hvad jeg har hørt. Og 

det er skrevet på kaldæisk, aramæisk, hebræisk - eller hvad det nu er for et sprog? 

Har jeg måske i hele mit liv haft lejlighed til at lære disse sprog eller til at komme 

til London?" 

"Har De da indtrængende rettet alle Deres ønsker mod dette mål?" spurgte 

Hillel med et let anstrøg af spot. 

"Ærlig talt - nej", indrømmede Zwakh forvirret. 
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"Så har De heller ikke ret til at beklage Dem", sagde Hillel tørt. "Den der ikke 

med alle sit legemes atomer skriger mod ånd - som en, der er ved at kvæles efter 

luft - han kan heller ikke vente, at Guds hemmeligheder skal åbenbares for ham." 

"Der burde dog eksistere en bog, i hvilken alle nøglerne til den anden verdens 

gåder fandtes - ikke blot nogle enkelte", for det gennem mit hoved, og min hånd 

legede automatisk med pagaten, som jeg stadig gik med i lommen. 

Men førend jeg kunne iklæde mine tanker ord, havde Zwakh allerede udtalt 

dem. Hillel smilede atter gådefuldt: 

"Ethvert spørgsmål som et menneske overhovedet kan stille, er besvaret i 

samme øjeblik det stilles - åndeligt." 

"Forstår De ved Hillel mener dermed?" spurgte Zwakh mig. 

Jeg gav ikke noget svar, holdt blot åndedrættet tilbage for ikke at gå glip af et 

eneste af Hillels ord. 

Schemaja fortsatte: 

"Hele livet er ikke andet end spørgsmål, der har antaget form og i sig bærer 

kimen til svar - og svar der er svangre med spørgsmål. Hvem der ser noget andet i 

livet, er en nar." 

Zwakh huggede næven i bordet: "Ja: Spørgsmål, der hver gang lyder forskelligt, 

og svar som enhver forstår på sin måde." 

"Netop derpå er det, at det kommer an" sagde Hillel venligt. "At skære 

menneskene over én kam - det er først og fremmest lægternes forret. Den 

spørgende får det svar, han har behov: ellers vandrede intet væsen sin længsels vej. 

Tror De da, at det er ganske vilkårligt, at vores jødiske skrifter er skrevet uden 

vokaler? Enhver må selv se at finde de hemmelige vokaler, der åbenbarer den alene 

for ham bestemte mening - ellers vi det levende ord stivne til et dødt dogme." 

"Marionetspilleren gjorde en heftig afværgende bevægelse: "Det er ord, rabbi, 

ord! De må kalde mig pagat ultimo, hvis jeg forstår det mindste af Deres tale!" 

Pagat! Ordet slog mig som et lyn. Jeg var af forfærdelse lige ved at flade ned af 

stolen. Hillel undgik mit blik. 

"Pagat ultimo? Hvem véd - måske er det netop det, De er, hr. Zwakh!" 

Hillels ord nåede mine ører som om de kom langt borte fra: "Man skal ikke 

være for sikker i sin sag. For øvrigt, siden vi nu taler om spil: Spiller De tarok, hr. 

Zwakh?" 

"Tarok? Selvfølgelig, lige siden jeg var barn." 

"Det undrer mig, at De spørger mig om en bog, i hvilken hele kabbalaen findes, 

når De dog tusinde gange har holdt den i Deres hånd?" 

"Jeg, holdt kabbala i min hånd? Jeg?" Zwakh greb sig til hovedet. 
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"Ja, De! Er det måske aldrig faldet Dem ind, at tarokspillet har 22 trumfer - 

akkurat lige så mange som bogstaverne i det hebræiske alfabet? Bærer vore 

Bøhmiske kort oven i købet ikke billeder, der er klare symboler: Narren, døden, 

djævelen, dommens dag? Hvor højt vil De egentlig have, at livet skal råbe Dem 

svar ind i ørerne, kære ven? Man kan vel ikke forlange af Dem, at De skal vide, at 

"Tarok" eller "Tarot" betyder det samme som det jødiske "Tora"= lov, eller det 

gammelægyptiske "Tarut"= den adspurgte, og i det ældgamle zend-sprog ordet 

"Tarisk" = jeg forlanger svar! Men De lærde burde have undersøgt dette, før de 

fremsætter den påstand, at tarokspillet stammer fra Karl den Sjettes tid. Og ligesom 

pagaten er det første kort i spillet, således er også mennesket den første figur i sin 

egen billedbog. Sin egen dobbeltgænger: det hebræiske bogstav aleph, der, bygget 

efter menneskeskikkelsen, peer med den ene hånd op mod himlen og med den 

anden nedad - hvilket skal sige: "Som der er foroven, er der også forneden; som der 

er forneden, er der også foroven." - Derfor gentager jeg: Hvem véd, om De i 

virkeligheden hedder Zwakh eller "Pagat"!" 

Hillels blik veg ikke fra mig, og jeg anede en ny betydning bag hvert af hans 

ord. 

"Man kan vandre vild i dunkle gange, ud af hvilke ingen slipper - uden den, der 

bærer en talisman hos sig!" fortsatte arkivaren: "Sagnet fortæller, at tre mænd steg 

ned i mørkets rige. Den ene blev vanvittig, den anden blind - kun den tredje, rabbi 

Ben Akiba, kom uskadt tilbage og fortalte, at han havde mødt sig selv. Ja, men der 

er mange, der har mødt sig selv, vil De måske sige, for eksempel Goethe, på en bro 

eller en anden overgang, der fører fra bred til bred - har set sig selv ind i øjnene og 

er dog ikke blevet vanvittige. Men dette var netop en afspejling af deres egen 

bevidsthed og ikke den virkelige dobbeltgænger: ikke ham som man kalder 

"knoglernes pust" - "Habel Garmin", hvorom det siges: "Ligesom han 

uforkrænkelig i legeme lagdes i graven, således skal han genopstå på den yderste 

dag."" 

Hillels blik borede sig dybere og dybere ind i mit: "Vore bedstemødre fortæller 

om ham: "Han bor højt over jorden i et værelse, uden døre og kun med et vindue, 

fra hvilket det er umuligt at nå til forståelse med mennesker. Den, der forstår at 

holde ham fast og at - forædle ham, han vil få det godt med sig selv". 

"Hvad endelig Tarokspillet angår, så véd De det lige så godt som jeg: For hver 

spiller ligger kortene forskelligt, men den der anvender trumferne rigtigt, vinder 

spillet. - Men kom nu, hr. Zwakh! Lad os nu gå - De drikker al vinen fra mester 

Pernath, og han får ikke en smule selv..." 
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NØD. 

 

Et slag rasede uden for mit vindue. I regimenter jog snefnuggene - hurtige, små 

soldater i hvide, lodne kapper - forbi ruderne - stadig i samme retning som var de 

alle på flugt for en særlig ondartet modstander. Så synes de på én gang at have fået 

nok af at flygte - grebes af et voldsomt raseri og stormede tilbage, indtil nye 

fjendtlige arméer fra oven og fra neden faldt dem i flanken og alt opløstes i et 

uigennemtrængeligt virvar. 

De sælsomme oplevelser, jeg nylig havde haft, syntes mig at ligge måneder 

tilbage, og havde jeg ikke hver dag hørt rygter om Golem, som alle påstod var 

genopstået, ville jeg sikkert have troet, at det hele var noget, jeg havde drømt. 

Frem fra det flor af brogede arabesker, som begivenhederne havde vævet om 

mig, skød sig med skrigende farver, det som Zwakh havde fortalt mig om det 

endnu uopklarede mord på "frimureren". 

At sætte den koparrede Loisa i sammenhæng hermed, syntes mig lidt 

malplaceret, endskønt jeg ikke kunne frigøre mig fra en dunkel mistanke - straks 

efter Prokop havde hørt skriget, havde vi set Loisa hos Loisitschek - men dette 

skrig kunne jo lige så vel være en hallucination som et menneskes råb om hjælp! 

--- 

Sneen blændede mine øjne, og jeg begyndte at se alt som dansende striber. Jeg 

koncentrerede atter min opmærksomhed om gemmen som jeg var i færd med at 

udskære. Voksmodellen hvori jeg havde fæstet Mirjams træk, lod sig sikkert med 

held overføre på den blåligt lysende månesten.  

Jeg glædede mig over at have fundet et så velegnet materiale mellem mit forråd 

af ædle og halvædle sten. Den dybe sorte matrice af hornblænde gav netop stenen 

det rette lys, som selve naturen havde bestemt den til at fremhæve Mirjams fine 

profil. 

Til at begynde med havde det været min hensigt, af månestenen at udskære en 

kamé, der skulle forestille den ægyptiske gud Osiris. Hermafroditten fra bogen 

Ibbur, som havde åbenbaret sig for mig med en sådan tydelighed, at jeg hvert 

øjeblik kunne genskabe den i min erindring, greb mig som kunstnerisk opgave, 

men i løbet af kort tid så jeg, at de var Schemaja Hillels datter, hvis træk dukkede 

frem under min hånd, og jeg opgav den plan... 

Bogen Ibbur! - Dybt rystet slap jeg gravstikken! Jeg fattede ikke alle de 

sælsomme begivenheder, der i den sidste tid havde grebet ind i mit liv! Som én der 

pludselig ser sig hensat til en uhyre sandørken, således følte jeg med ét den dybe, 

kæmpestore ensomhed der skilte mig fra mine medmennesker. 
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Kunne jeg tale med nogen - undtaget med Hillel - om det jeg havde oplevet? 

Vel var min evne til at erindre vendt tilbage, og vel forstod jeg, at jeg fra barnsben 

med en næsten smertelig længsel havde higet mod det sælsomme og det fjerne, 

men forløsningen var kommet over mig som en uvejrsstorm og knugede min sjæls 

jubel under tyngde. Jeg skælvede for det øjeblik, da jeg atter ville komme til mig 

selv og føle, at det der skete tilhørte det ubarmhjertige nu! 

Men foreløbig måtte dette ikke ske! Først ville jeg nyde alt det uudsigeliges 

glans! Thi jeg havde dette i min magt, hvad øjeblik jeg ville! Jeg behøvede blot gå 

ind i mit soveværelse og åbne kassetten, hvori bogen Ibbur lå! Da jeg låste 

Anelinas breve ned, havde min hånd berørt den! 

--- 

Af og til en dump drønen derude, når vinden fra tid til anden kastede de 

sammenføgne snedriver ned fra husenes tage, efterfulgt af pauser af dyb stilhed, 

når snedækket over stenbroen slugte enhver lyd. 

Jeg ville arbejde videre - da hørte jeg pludselig skarpt hestetrav nede på gaden - 

så i ånden hovene slå gnister! Det var umuligt at åbne vinduet og se ned: is-

muskler bandt det til træværket, og ruderne var halvt dækket af isblomster. 

Jeg så kun at Charousek stod - tilsyneladende ganske fredeligt - ved siden af 

marskandiseren Wassertrum - de måtte lige have talt sammen - så den forbavselse 

der malede sig i begges miner, mens de betragtede vognen, der var skjult for mine 

blikke. 

Det er Angelinas mand, for det gennem mit hoved. - Det kan umuligt være 

hende selv! At vise sig med ekvipage - her i Hanefjedsgade og for alle menneskers 

øjne - det ville være vanvid af hende! Men hvad skal jeg svare hendes mand, når 

han trænger ind på mig? Lyve, naturligvis lyve. Hurtigt overvejede jeg alle 

omstændigheder: Det kan kun være hendes mand! Han havde fået et anonymt brev 

fra Wassertrum om, at hun holder stævnemøder her, og for at redde sig, har hun 

fortalt at hun har bestilt et gemme hos mig. 

En voldsom banken på døren og - Angelina stod foran mig! Hun kunne ikke få 

et ord frem, men udtrykket i hendes ansigt sagde mig alt: Hun behøvede ikke at 

skjule sig mere. Visen var ude. 

Men noget i mig gjorde oprør mod denne antagelse. Jeg kunne ikke få mig selv 

til at tro, at følelsen af, at jeg skulle hjælpe hende, havde skuffet mig. Jeg fik hende 

til at tage plads i en stol. Strøg hende tavst over håret, og hun skjulte dødstræt sit 

hoved mod mit bryst som et barn. Vi hørte ilden knitre i kakkelovnen og så, 

hvordan det røde skær over væggene, flammede op og slukkedes - flammede op og 

slukkedes - flammede op og slukkedes... 

"Hvor er det røde stenhjerte?" klang det i mit indre. 
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Jeg for sammen: Hvor er jeg! Hvor længe har hun siddet her? 

Jeg udspurgte hende forsigtigt - ganske forsigtigt - for ikke at komme til at 

berøre noget smerteligt sår. Stykke for stykke erfarede jeg, hvad jeg havde brug for 

at vide, og jeg føjede stykkerne sammen som en mosaik: 

"Deres mand véd ...?" 

"Nej, ikke endnu, han er bortrejst." 

Det var altså om dr. Saviolis liv, det drejede sig. Charousek havde gættet rigtigt. 

Og fordi det det drejede sig om Saviolis liv, og ikke mere om hendes eget, var hun 

her. 

Hun tænkte ikke mere på at skjule noget, forstod jeg. Wassertrum havde atter 

været hos dr. Savioli. Havde med trusler og magt skaffet sig adgang til den syge. 

Og så? Og så? Hvad forlangte han af ham? 

Hvad han forlangte? Hun havde halvt gættet det, halvt fået det at vide: Han ville 

at - at - han ville, at dr. Savioli - skulle tage sig selv af dage! 

Hun kendte nu grunden til Wassertrums vilde, uforsonlige had: "Dr. Savioli har 

drevet hans søn, øjenlægen Wassory, i døden." 

Som et lyn slog den tanke ned i mig: Løbe ned og forråde marskandiseren alt: at 

de var Charousek der havde ført slaget - og at Savioli kun havde været værktøjet i 

hans hånd. 

"Forræderi! Forræderi!" hylede det i min hjerne. "Du vil altså prisgive den 

stakkels svindsottige Charousek, der vil hjælpe dig - og hende - udlevere dem som 

ofre for hans hævntørst!" 

Mit hjerte blødte, men min hjerne gav mig iskoldt anvisning på en løsning: 

"Nar! Du holder jo alt i din egen hånd! Tag en fil fra bordet, løb ned og jag den 

gennem marskandiserens strube så spidsen trænger ud igennem hans nakke!" 

Mit hjerte jublede i tak til Gud.  

Jeg spurgte atter: "Og dr. Savioli?" 

Der var ikke nogen tvivl om, at han ville lægge hånd på sig selv, hvis det ikke 

lykkedes hende at redde ham. Sygeplejerskerne veg ikke fra ham og havde givet 

ham morfin, men måske vågnede han pludselig - måske netop i dette øjeblik - og - 

og - nej, hun måtte af sted, turde ikke spilde ét sekund - hun ville skrive til sin 

mand, tilstå alt - han ville måske berøve hende hendes barn, men Savioli var 

reddet, og Wassertrum havde mistet det eneste våben, han ejede... 

Hun ville selv røbe sin hemmelighed - hellere end at Wassertrum skulle 

åbenbare den for hendes mand.  

"Nej, det må du ikke Angelina!" råbte jeg og tænkte på filen, og stemmen 

svigtede mig i min jublende glæde over min magt. 
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Angelina ville gå, men jeg holdt hende tilbage: "Sig mig blot: Tror De, at deres 

mand uden videre vil tro Wassertrum?" 

"Men marskandiseren har jo beviser - mine breve og et billede, der lå på 

skrivebordet i atelieret her inde ved siden af." 

Breve? Billede? Skrivebord? Jeg vidste ikke mere, hvad jeg gjorde: Jeg 

trykkede Angelina ind til mit bryst og kyssede hende. På mund, pande, øjne. 

Hendes blonde hår lå som et slør over mit ansigt. 

Så tog jeg hendes smalle hænder i mine og fortalte hende med hastige ord, at 

Wassertrums dødsfjende - en fattig tjekkisk student - havde bragt brevene i 

sikkerhed, og at de nu var i min besiddelse. Og hun faldt mig om halsen og både 

græd og lo. Kyssede mig. Løb hen til døren. Kom tilbage og kyssede mig atter. Så 

var hun forsvundet. 

Jeg stod som bedøvet og mærkede stadig hendes munds ånde mod mit ansigt. 

Jeg hørte vognhjulene rasle over stenbroen og hovenes raske galop. Et minut 

senere var alt stille. Som en grav. Også i mig. 

Pludselig knirkede døren bag mig, og Charousek stod i værelset. 

"Undskyld, hr. Pernath, jeg har banket flere gange, men De syntes ikke at have 

hørt det." 

Jeg nikkede tavst. 

"De antager da forhåbentlig ikke, at jeg har forsonet mig med Wassertrum, fordi 

De har set mig tale med ham?" 

Charouseks hånlige smil sagde mig, at han kun var ironisk. 

"De skal nemlig vide: Lykken står mig bi!" fortsatte han: "Slynglen dernede 

begynder at fatte sympati for mig, mester Pernath. - Det er et mærkeligt fænomen, 

dette blodets røst," tilføjede han dæmpet og kun henvendt til sig selv. 

Jeg forstod ikke, hvad han mente hermed, og antog derfor, at jeg havde overhørt 

noget. Jeg dirrede endnu af ophidselse. 

"Han ville forære mig en kappe" begyndte Charousek atter. "Jeg sagde 

naturligvis nej tak, min egen hud brænder mig såmænd tilstrækkeligt. - og derefter 

gav han mig penge." 

"Og dem tog De imod!" skulle jeg lige til at udbryde, men jeg holdt min tunge i 

tømme. 

På studentens kinder viste der sig to røde pletter: "Pengene tog jeg selvfølgelig 

imod." 

"Tog ... imod" - stammede jeg. 

"Jeg havde ikke troet, at det her på jorden var muligt at føle så ren en glæde!" 

Charousek hold et øjeblik inde og skar en grimasse, så fortsatte han: 
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"Er det ikke en ophøjet følelse overalt i naturen at se "moder forsyns" 

økonomiske finger råde? Sandelig" - han talte som en præst og raslede med 

pengene i lommen - "sandelig føler jeg det som en kær pligt til sidste øre at 

anvende denne skat, der er skænket mig af en gavmild hånd, til det ædleste af alle 

formål." 

Var han beruset? Eller vanvittig? Charousek skiftede pludselig tonefald: 

"Der ligger en satanisk komik deri, at Wassertrum selv betaler sin medicin. 

Synes De ikke?" 

En anelse om hvad, der lå bagved Charouseks tale, dæmrede i mig, og jeg gyste 

ved synet af hans febervilde øjne. 

"Lad os ikke snakke mere derom, mester Pernath, men holde os til de løbende 

forretninger. Damen, der var her før, det var jo hende? Hvordan kunne hun dog 

finde på at vise sig her - ved højlys dag, for alles øjne?" 

Jeg fortalte Charousek, hvad der var sket. 

"Wassertrum har sikkert ingen beviser i hænde", afbrød han mig tilfreds, "ellers 

havde han ikke så tidligt i morges gennemsøgt atelieret! Mærkværdigt, at de ikke 

har hørt ham!? Han var en hel time derinde." 

Jeg kunne ikke andet end forbavses over, hvor nøjagtigt han var inde i alt, og 

sagde ham det. 

"Tillader De? - Han tog en cigaret fra bordet, tændte den og forklarede: 

"Ser De, når De åbner døren, sætter trækken der kommer ind fra trappen, 

tobaksrøgen i bevægelse. Det er måske en naturlov hr. Wassertrum kender, men 

han har da også forstået at udnytte den: i et hvert tilfælde har han i den af atelierets 

mure, der vender ud mod gaden - huset tilhører, som De ved, ham - ladet anbringe 

en lille, skjult, åben niche: en slags ventilation, og deri et rødt lille flag. Når nu én 

betræder eller forlader værelset, dvs. åbner døren, sætter fanens heftige flagren 

Wassertrum i stand til at iagttage dette. Men samtidig får jeg det også at vide," 

tilføjede Charousek tørt, "thi jeg kan til enhver tid iagttage fænomenet fra min 

kælder lige overfor, hvor en nådig gavmild skæbne gavmildt har forundt mig at 

sætte bo. - Det morsomme lille indfald med ventilationen er ganske vist den 

ærværdige patriarks patent, men også jeg har dog kendt det gennem en årrække." 

"Hvor De dog må nære et overmenneskeligt had til ham, når De sådan belurer 

ethvert af hans skridt! Og det har De oven i købet gjort længe, siger De!" indskød 

jeg. 

"Had?" - Charousek smilte krampagtigt. "Had?" Had er ikke udtrykket. Det ord, 

der kunne betegne de følelser, hvormed jeg omfatter ham, må først skabes. - jeg 

hader - rigtigt udtrykt - heller ikke ham. Jeg hader hans blod. Forstår De det? Jeg 
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vejrer som et vildt dyr, blot der flyder en dråbe af hans blod i et menneskes årer - 

og..." - han bed tænderne sammen - "det hænder jo 'undertiden' her i ghettoen." 

Ude af stand til at få et ord mere frem for lutter ophidselse, løb han hen til 

vinduet og så ud. Jeg hørte, hvordan han forsøgte at undertrykke en stønnen. - Vi 

tav begge en stund. 

"Halløj, hvad er det?" udbrød Charousek pludselig og vinkede mig hen til sig. 

"Hurtigt! Hurtigt! Har De ikke en kikkert eller noget lignende?" 

Vi spejdede forsigtigt ud bag forhænget: Den døvstumme Jaromir stod ved 

nedgangen til marskandiserens kælder og tilbød, så vidt vi kunne forstå af hans 

tegnsprog, Wassertrum en lille, blinkende genstand som han holdt halvt skjult i 

hånden. 

Marskandiseren rev den til sig som en grib og trak sig ind i sin hule. Et øjeblik 

efter kom han styrtende ud - ligbleg - og greb Jaromir i brystet. Der udspandt sig en 

voldsom kamp. 

Pludselig slap Wassertrum den døvstumme og syntes at overveje noget. Han 

tyggede rasende på sin spaltede overlæbe. Kastede et grublende blik op mod mit 

vindue og fulgtes så fredeligt med Jaromir ned i kælderen. 

Vi ventede vel endnu et kvarter. De synes stadig ikke at kunne blive enige. 

Endelig kom den døvstumme atter til syne og gik med tilfreds mine sin vej. "Hvad 

mener De om dette?" spurgte jeg. "Det synes ikke at være noget af vigtighed? Efter 

al sandsynlighed en eller anden bagatel, som Jaromir har stjålet." 

Studenten svarede ikke, men satte sig tavs ved bordet. Heller ikke han syntes at 

tillægge det skete nogen betydning, thi han fortsatte efter en pause: 

"Ja, som jeg sagde: Jeg hader hans blod. Afbryd mig blot, mester Pernath, Hvis 

jeg atter skulle blive heftig. Jeg vil bestræbe mig for at bevare min ro. Jeg vil ikke 

bortøsle mine hedeste følelser. Et menneske med skamfølelse skal tale med kølige 

ord - ikke med patos som en prostitueret eller - eller en digter. Det ville aldrig 

været faldet nogen ind at "vride sine hænder" af sorg, hvis skuespillerne ikke havde 

knæsat denne gestus som "plastisk"." 

Jeg forstod, at han blot snakkede løs for at genvinde sin indre ligevægt, men det 

ville ikke rigtigt lykkes ham. Nervøst vandrede han op og ned ad gulvet, tog alle 

mulige genstande op i hånden og stillede dem atter åndsfraværende fra sig. Så 

fortsatte han: 

"Af et menneskes allermindste, tilfældige bevægelser gætter jeg straks, om hans 

blod flyder i dets årer. Jeg kender børn, der ligner ham fuldstændigt og går for at 

være hans, men alligevel hører de ikke til stammen - mi narrer man ikke. I en 

årrække vidste jeg ikke, at Wassory var hans søn, men jeg havde - om jeg tør sige 

det "lugtet" det. 



89 
 

Allerede som lille dreng - førend jeg endnu kunne ane, i hvilket forhold 

Wassertrum og jeg stod til hinanden" - hans blik hvilede et øjeblik forskende på 

mig - "besad jeg denne evne. Man har trådt mig under fødder, slået mig, så der 

næppe var et sted på mit legeme, der ikke vidste hvad rasende smerte vil sige - 

"man har ladet mig sulte og tørste, så jeg blev halvt vanvittig og spiste muggen 

jord, men aldrig var jeg i stand til at hade dem, der pinte mig. Jeg kunne simpelthen 

ikke. Der var ikke mere plads i mig til had. Forstår De? Hele mit væsen var mættet 

dermed. 

Og dog har Wassertrum aldrig gjort mig det mindste - hverken slået eller 

udskældt mig, mens jeg som gadedreng drev om i kvarteret - jeg ved det ganske 

bestemt - og dog rettede alt, der kogte i mig af raseri og hævntørst, sig imod ham. 

Kun imod ham! 

Mærkeligt, at jeg som barn aldrig har været med til at spille ham et puds. Når de 

andre begyndte at drille ham, trak jeg mig straks tilbage. Men i timevis kunne jeg 

stå skjult bag en dør og nidstirre hans ansigt, indtil det blev sort for mine øjne af 

had. Jeg tror, at jeg dengang lagde grunden til det næste visionære klarsyn, der 

vågner i mig, hver gang jeg kommer i berøring med væsener - ja selv med ting - 

der står i forbindelse med ham. 

Jeg må have lært den mindste af hans bevægelser udenad: hans måde at bære 

sin frakke på, og hvorledes han tager på ting, hoster, drikker - indtil det åd sig ind i 

min sjæl, så at jeg altid og overalt ved første blik med ufejlbarlig sikkerhed kunne 

kende sporene af ham. 

Senere gik dette over til en hel mani: jeg kastede ganske uskyldige ting fra mig, 

blot fordi den tanke pinte mig, at hans hånd kunne have berørt den. Andre derimod 

stod mit hjerte så nær som venner der ønskede ondt over ham." 

Charousek tav et øjeblik. Jeg så at han stirrede åndsfraværende ud i rummet. 

Hans fingre strøg mekanisk over filene på bordet. 

"Da så et par medlidende lærere skillingede sammen til mig, og jeg kom til at 

studere filosofi og medicin - og desuden lærte selv at tænke - da kom jeg langsomt 

til erkendelse af, hvad had er. Vi kan kun hade noget så dybt, som jeg gør, fordi det 

er en del af os selv. 

Og da jeg senere begyndte at ane - og lidt efter lidt erfarede, hvad min mor var - 

og - og hvad hun ville have været, hvis hun havde levet - og at mit eget legeme..." 

Han vendte sig bort for at jeg ikke skulle se hans ansigt - "er fuldt af hans infame 

blod - ja, Pernath - hvorfor skulle De ikke have det at vide: Han er min fader! - da 

blev jeg klar over den dybere grund til mit had. - Undertiden synes der mig endog 

at være et hemmeligt fingerpeg deri, at jeg er svindsottig og spytter blod: Mit 

legeme gør oprør mod alt, hvad der er af ham, og støder det med afsky fra sig. 
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Ofte fulgte mit had mig over i mine drømme og søgte at trøste mig med herlige 

visioner af alle de pinsler, jeg engang skulle tilføje ham - og dog efterlod disse 

syner kun en dump følelse af utilfredshed i mit sind. Når jeg grubler over mit eget 

væsen, kan jeg ikke andet end undres over, at der ikke er noget i denne verden som 

jeg egentlig kan siges at hade - ja ikke engang omfatte med antipati - uden ham og 

hans stamme. 

Da kan jeg tit overfaldes af en ubehagelig følelse af, at jeg i grunden er det, man 

kalder "et godt menneske". Men heldigvis forholder det si ikke sådan. Som jeg 

sagde til dem før: I mit væsen er der ikke plads for mere had, end det jeg nærer til 

Aaron Wassertrum og hans blod. 

Tro ikke, at en sørgelig skæbne har forbitret mine ungdomsår (hvad han har 

øvet mod min moder, erfarede jeg først for nylig). Jeg beklager ikke. Thi jeg har 

oplevet en glædesdag, der stiller alt det i skygge, som det ellers forundes en dødelig 

at opleve. 

Jeg ved ikke, om De aner, hvad indre, ægte, brændende fromhed vil sige - indtil 

for nylig vidste jeg det heller ikke, men hin dag, da Wassory lagde hånd på sig 

selv, og jeg så, hvordan han, der som sædvanlig stod uden for sin kælder, modtog 

efterretningen - sløvt måtte tro på den skæbnesvangre meddelelse som en lægmand 

der ikke kender livets rette scener. I en hel time stod han som lammet, med det 

blodrøde hareskår trukket en smule højere op over tænderne end sædvanligt, og 

blikket , så... så... underligt rettet indad... - da følte jeg mig omgivet af røgelsesduft 

og ærkeenglenes vinger... Kender De gudsmoderbilledet i Teinkirken? For det 

knælede jeg ned, og Paradis mørke svøbte sig om min sjæl." 

Som jeg så Charousek stå der, med de store, drømmende øjne fulde af tårer, 

måtte jeg mindes Hillels ord om den dunkle sti som dødens brødre vandrer. 

Charousek fortsatte: 

"De ydre omstændigheder, som 'retfærdiggør' mit had eller gør det forståeligt 

for dommeres tørre embedshjerner, interesserer Dem vel næppe: Kendsgerninger 

ligner milepæle og er dog tomme æggeskaller - som champagneproppernes knalden 

som kun dåren tillægger en betydning under en splendid middag. 

Wassertrum havde, med alle de infame midler hans hjerne var istand til at 

udpønske, tvunget min moder til at være sig til vilje... Og så... Nå ja... Så solgte han 

hende til et af de offentlige huse... Hvilket ikke er vanskeligt, når man har de højere 

politiembedsmænd til forretningsvenner... Men det var ikke, fordi han var blevet 

ked af hende, at han solgte hende... Nej, langt fra! Jeg kender alle hans hjertes 

smutkroge: Han solgte hende den dag, han til sin rædsel blev klar over, at han 

virkelig elskede hende! 
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Et menneske som Wassertrum synes altid at handle i modstrid med sig selv, 

men er dog stadig sig selv lig. Det 'påholdende' i hans væsen vågner til live, hver 

gang nogen kommer og vil købe noget fra hans marskandiserbutik - selv om han 

kan tjene gode penge, piner det ham dog at skulle give noget fra sig. Han vil gerne 

gøre sig til ét med begrebet 'at have', og hvis han havde noget ideal, så ville det for 

ham være at opløses i det abstrakte begreb 'besiddelse'... 

Og dengang han opdagede, at han elskede min moder, da lagde der sig et bjerg 

af knugende angst over ham. Han frygtede ikke mere at være sikker på sig selv - at 

skulle blive 'tvunget' til dette forfærdelige: At måtte give - for sin kærligheds skyld. 

At ane en usynlig tilstedeværelse i sig, så at hans vilje hemmeligt blev slået i 

lænker. - sådan var begyndelsen. Hvad der sidenhen fulgte, skete ganske 

automatisk, ligesom gedden - hvad enten den vil eller ikke - mekanisk må bide til, 

når en blinkende genstand i det rette øjeblik dukker op foran den. 

At sælge min moder var for Wassertrum den naturligste ting i verden. Han 

tilfredsstillede derved både sin umættelige pengegriskhed og den perverse fryd, han 

følte ved at pine sig selv... Tilgiv, mester Pernath" - Charouseks stemme klang 

pludselig så hård og nøgtern, at jeg blev helt bange - "tilgiv, at jeg taler så 

forfærdeligt ligefremt og fornuftigt om disse ting - men på universitetet får man en 

mængde bøger med forslidte fraser i hænde, så ens tale let påvirkes deraf..." 

Jeg tvang mig - for hans skyld - til at smile, men jeg forstod så inderligt godt, at 

han kæmpede med gråden. Jeg må se at hjælpe ham, tænkte jeg, i det mindste 

lindre hans nød, så vidt det står i min magt. Jeg tog straks den hundredkroneseddel, 

der lå i min kommodeskuffe, frem, og stak den lommen. 

"Når De kommer til at leve under bedre forhold og begynder at praktisere som 

læge, vil der sikkert falde ro over Deres sind, hr. Charousek," sagde jeg: "Hvornår 

agter De at tage Deres embedseksamen?" 

"Så hurtigt som muligt. Jeg skylder mine velgørere det. Til nogen nytte er det 

ikke - mine dage er talte." 

Jeg skulle lige til at fremføre den sædvanlige indvending: at han så alt for sort 

på tingene - da han smilende faldt mig i talen: 

"Det er såmænd også bedst således. Mig ville det under ingen omstændigheder 

more at give rollen som den alvidende medicinmand eller som diplomeret 

brøndforgifter at redde sig en adelstitel. På den anden side" fortsatte han med 

skærende ironi: "bliver jeg jo afskåret fra at fortsætte min velsignelsesrige 

virksomhed i denne verdens ghetto." 

Han greb sin hat. 

"Men nu vil jeg ikke opholde Dem længere. Eller mener De, der er mere at tale 

om angående 'tilfældet Savioli'? Jeg tror det ikke. Men lad mig blot få at vide, når 
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De erfarer noget nyt. Det er bedst, at De hænger et spejl op i vinduet som tegn på, 

at jeg skal komme op til Dem. De må dog under ingen omstændigheder besøge mig 

i min kælder: Wassertrum ville straks fatte mistanke om, at vi havde noget for 

sammen. 

jeg er i øvrigt meget nysgerrig efter at se, hvad han vi gøre, nu da han har set, at 

damen besøgte dem. Sig De simpelthen, at hun kom til Dem for at få et smykke 

repareret, og skulle han blive påtrængende, spil så blot tosset. 

Jeg havde endnu ikke kunnet finde nogen lejlighed til at give ham 

hundredkronesedlen. Jeg tog derfor mit modellervoks fra vindueskarmen og sagde: 

"Kom, jeg følger Dem ned ad trappen. Hillel venter mig!" løj jeg. 

Han studsede: "Står De i venskabsforhold til ham?" 

"Lidt, kender De ham? De mistror ham måske oven i købet?" 

Jeg måtte uvilkårligt smile. 

"Det forbyde Gud!" 

"Hvorfor siger De det så alvorligt?" 

Charousek tøvede, så sagde han eftertænksomt: "Jeg ved ikke selv hvorfor. Men 

det er ganske ubevidst: hver gang jeg møder ham på gaden, da kunne jeg godt 

knæle ned for ham som for en præst, der bærer hostien. Se, Pernath, dèr har De et 

menneske som i hvert atom er en modsætning til Wassertrum. Han går selvfølgelig 

blandt jødekvarterets kristne, der som sædvanlig er slet underrettede, for at være en 

gnier og hemmelig millionær, og dog er han usigelig fattig." 

Jeg sprang forfærdet op: "Fattig?" 

"Ja, om muligt endnu fattigere end jeg. Ordet 'tage' kender han sikkert kun fra 

bøger, men når han den første i måneden kommer fra rådhuset, så strømmer alle 

tiggere sammen om ham, fordi de véd, at han vil give den første og bedste af dem 

hele sin fattige løn - og et par dage senere - sammen med sin datter - være henvist 

til at sulte. Hvis det er sandt, hvad en gammel jødisk legende fortæller: at af de tolv 

jødiske stammer er de ti forbandede og kun to hellige, så er Hillel indbegrebet af de 

to hellige og Wassertrum af alle de ti andre tilsammen. Har De ikke lagt mærke til, 

at Wassertrum skifter farve, når Hillel går forbi ham? Interessant, siger jeg Dem! 

Ser De, sådant blod kan ikke blandes - da ville børnene komme dødfødte til verden, 

hvis mødrene da ikke forinden var døde af rædsel. - Hillel er for øvrigt den eneste 

som Wassertrum ikke tør give sig i kast med. Han skyer ham som ilden. 

Formodentligt, fordi Hillel står for ham som det ufattelige, det fuldkomment 

gådefulde. Måske vejrer han en kabbalist i ham!" 

Vi var allerede kommet nogle trin ned ad trappen. 

"Tror De, at der nu til dags eksisterer kabbalister - at der overhovedet er noget 

om alt det, man fortæller om kabbalaen?" spurgte jeg. 
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Jeg lyttede spændt efter, hvad han ville svare, men han syntes ikke at have hørt, 

hvad jeg sagde. Jeg gentog mit spørgsmål. 

I stedet for at svare pegede han på en dør, der var sømmet sammen af kasselåg: 

"De har fået nye husbeboere, en fattig jødisk familie, den meschuggende 

musikant Schraffraneck med datter, svigersøn og børnebørn. Når mørket falder på, 

og Nephtali er alene med de små piger, får han tit et af sine skøre indfald. Han 

binder deres tommelfingre sammen for at de ikke skal løbe deres vej, spærer dem 

ind i det gamle hønsehus og underviser dem i "sang" - som han selv kalder det - for 

at de senere selv skal kunne tjene til deres livsophold - det vil sige: Han lærte dem 

de mest forrykte viser - tyske tekster, brudstykker, han tilfældigvis havde 

opsnappet, og som han i sin formørkede sindstilstand tror er - prøjsiske slaghymner 

eller lignende." 

Virkelig klang der en mærkelig musik ud gennem døren. En violin skreg 

gudsjammerligt, og to tynde barnestemmer sang: 

Fru Pick, 

Fru Pock,  

Fru Klep-pe-tarsch... 

Der var vanvid og komik her i, og jeg måtte mod min vilje le højt. 

"Schaffranecks svigersøn - hans kone sælger agurkesaft i glas til skolebørnene - 

løber hele dagen rundt på kontorerne og tigger gamle frimærker" fortsatte 

Charousek, "han sorterer dem, og når han tilfældigvis får nogle, der kun er 

stemplede i kanten, så klistrer han de ustemplede halvdele sammen og sælger dem 

som ny. I begyndelsen blomstrede forretningen og kastede mange gange dagligt en 

hel krone af sig, men til sidst lærte Prags jødiske industribaroner ham kunsten af - 

og nu er det dem selv, der skummer fløden." 

"Ville De lindre nød, Charousek, hvis De havde penge til overs?" spurgte jeg 

hurtigt. 

Vi stod uden for Hilels dør, og jeg bankede på. 

"Anser De mig virkelig for at være så gemen, at De tror , jeg ikke ville gøre det? 

udbrød han forbløffet. 

Mirjams skridt nærmede sig, og jeg ventede til hun tog i dørhåndtaget, så stak 

jeg hurtigt hundredkronesedlen i studentens lomme: 

"Nej, Charousek, det gør jeg ikke, men De ville have ret til at betragte mig som 

gemen, hvis jeg lod være dermed." 

Førend han kunne svare, havde jeg trykket hans hånd og lukket døren bag mig. 

Medens Mirjam hilste på mig, lyttede jeg efter, hvad han mon ville gøre. 

Han blev stående en stund, så brød han ud i en hulken og gik langsomt, med 

ragende skridt ned ad trappen. Som en der måtte støtte sig til rækværket... 
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Hillels stue var nøgen og tarvelig som en fængselscelle. Gulvet pinligt rent og 

bestrøet med hvidt sand. Af møbler var der kun to stole, et bord og en kommode. 

Mirjam sad ved vinduet lige over for mig, og jeg arbejdede med mit 

modellervoks. 

"Er man da nødt til at have et ansigt for sig, for at træffe ligheden?" spurgte hun 

med usikker stemme, og kun for at bryde stilheden. 

Vi undgik sky hinandens blik. Hun vidste ikke hvorhen hun skulle rette sit af 

skamfuldhed over den fattige stue. Mine kinder brændte, og jeg gjorde mig de 

bitreste selvbebrejdelser over, at jeg ikke for længe siden havde bekymret mig om, 

hvordan hun og hendes far levede. Men noget måtte jeg jo svare hende: 

"Ikke så meget for at træffe ligheden som for at sammenligne om ens indre blik 

nu også har set rigtigt." 

Jeg følte, endnu mens jeg talte, hvor forlorent alt jeg sagde, dog lød. I en 

årrække havde jeg fulgt og hyldet malernes tåbelige grundsætning: at man må 

studere naturen for at kunne skabe kunst. Først da Hillel hin nat havde "vakt" mig, 

var jeg kommet i besiddelse af den indre evne til at se: den sande evne til at kunne 

se bag de lukkede låg, denne evne der forsvinder, straks man åbner øjnene - som 

alle tror, at besidde og som dog kun én af millioner ejer. 

Mirjam synes at tænke noget lignende. Efter hendes forbavsede mine at dømme. 

"De må ikke tage det helt bogstaveligt" undskyldte jeg mig. 

Opmærksomt fulgte hun min mejsel, der uddybede formen. 

"Det må være umådeligt vanskeligt at overføre alt ganske nøjagtigt til stenen?" 

"Det er kun mekanisk arbejde. Omtrent da." 

Pause. 

"Må jeg se gemmen, når den er færdig?" spurgte hun. 

"Den er bestemt til Dem Mirjam." 

"Nej, nej - det kan jeg ikke tage imod - det - det..."  

jeg så, hvor hendes hænder blev nervøse. 

"Ikke engang en sådan bagatel vil De modtage af mig?" afbrød jeg hende 

hurtigt. "Jeg ville ønske, jeg turde gøre endnu mere for dem." 

Hun vendte ansigtet bort. 

Hvad havde jeg sagt! jeg måtte have såret hende dybt. Mine ord kunne godt 

opfattes som en hentydning til hendes fattigdom. Var det ikke muligt at 

bortforklare dem? Ville jeg ikke blot gøre det værre? 

Jeg begyndte forsigtigt: "Hør blot roligt, hvad jeg har at sige, Mirjam - jeg beder 

Dem! Jeg skylder Deres fader så uendeligt meget - De fatter ikke, hvor meget." 

Hun så usikkert på mig, forstod mig åbenbart ikke. 

"Ja, ja: Uendeligt meget. Mere end mit liv." 
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"Fordi han hjalp Dem dengang, De lå afmægtigt hen? Det var dog ganske 

selvfølgeligt." 

Jeg følte: Hun vidste ikke, hvilket bånd, der knyttede mig til hendes fader. 

Forsigtigt prøvede jeg, hvor vidt jeg turde forråde, hvad han havde fortiet for 

hende. 

"Af højere betydning end den ydre hjælp er den indre!" sagde jeg, - "jeg mener: 

Det ene menneskes åndelige indflydelse på det andet - forstår De mig, Mirjam - 

man kan også hjælpe et menneske sjæleligt - ikke alene legemligt, mirjam." 

"Og det har?.." 

"Ja, det har Deres fader gjort for mig!" 

Jeg greb hendes hånd og fortsatte: 

"Forstår De da ikke, at jeg nærer et brændende ønske om at kunne berede - om 

ikke ham - så dog et væsen, der står ham nær, en glæde? Har De ikke blot den 

mindste smule tillid til mig! Har De da ikke noget ønske som jeg ville være i stand 

til at opfylde?" 

Hun rystede på hovedet. 

"De tror, at jeg føler mig ulykkelig her?" 

"Nej, nej! Men måske har De af og til bekymringer som jeg kunne befri Dem 

for? - Det er Deres pligt - hører De - Deres pligt at lade mig få del i dem! Hvorfor 

bor De og Deres fader i denne skumle gade, når De ikke behøver det? De er endnu 

så ung, Mirjam, og ..." 

"De bor her jo selv, hr. Pernath," afbrød hun mig smilende: "Hvad binder da 

Dem til dette hus?" 

jeg studsede. Ja - ja, det var rigtigt. Hvorfor levede jeg egentlig her? Jeg kunne 

ikke sige, hvorfor! 

"Hvad binder dig til dette hus?" gentog jeg åndsfraværende. Men jeg kunne ikke 

finde nogen forklaring og glemte et øjeblik helt, hvor jeg var. - Så stod jeg 

pludselig i en have - indåndede den bedøvende duft af blomstrende hyld - så ned 

over byen... 

"Har jeg rørt ved et sår? Har jeg gjort Dem ondt?" Hørte jeg Mirjams stemme 

langt, langt borte fra? Hun havde bøjet sig over mig og så mig ængsteligt forskende 

ind i ansigtet. 

Jeg måtte sikkert læne have siddet tavs og ubevægelig, siden hun var så 

bekymret. En stund vaklede jeg ubeslutsomt - så åbnede jeg mit hjerte for Mirjam. 

Jeg fortalte hende - som om hun var en kær, gammel ven, hvem man havde kendt 

hele sit liv, og for hvem man ikke havde nogen hemmelighed - hvordan det stod til 

med mig - hvordan jeg af Zwaks fortælling havde erfaret, at jeg tidligere havde 

været sindssyg, og at evnen til at erindre min fortid, var blevet mig berøvet - 
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hvorledes, der i den sidste tid hyppigere og hyppigere i mit indre var vågnet 

billeder som måtte have deres rødder i hine dage, og at jeg skælvede for det 

øjeblik, hvor alt ville åbenbares for mig, og mit hjerte atter skulle sønderrives.  

Kun det, der stod i sammenhæng med hendes fader - mine oplevelser i den 

underjordiske gang og alt det øvrige - fortav jeg for hende. 

Mirjam havde rykket sin stol tæt hen til mig og hørte på mig med en dyb, 

åndeløs deltagelse, der gjorde mig usigelig godt. Endelig havde jeg fundet et 

menneske, med hvem jeg kunne tale ud, når min åndelige ensomhed blev mig for 

tung. Thi vel havde jeg Hillel, men han var for mig et overjordisk væsen, der kom 

og svandt som et lysskær, som jeg, hvor stærkt jeg end længtes derefter, ikke kunne 

gribe. 

Jeg sagde hende dette, og hun forstod mig. Også hun så på ham på samme 

måde, endskønt han var hendes fader. Han hang med uendelig kærlighed ved 

hende, og hun ved ham. 

"Og dog er jeg skilt fra ham som ved en glasvæg", betroede hun mig, "en 

glasvæg, som jeg ikke kan gennembryde. Så langt jeg kan huske tilbage, har det 

været så. - Når jeg som barn i drømme så ham stå ved min seng, var han altid iført 

en ypperstepræsts gevandt: Med Moses gyldne tavle med de tolv sten på brystet, og 

blå, lysende stråler udgik fra hans tindinger. Jeg tror, at hans kærlighed er af en 

sådan art, at den rækker ud over graven, og alt for stor, til at vi kan fatte den. Det 

sagde min moder altid, når vi i hemmelighed talte om ham." 

En gysen gennemfor hende, og hun rystede over hele kroppen. jeg ville springe 

op, men hun hindrede mig deri: 

"Vær blot rolig - det betyder intet. Jeg mindedes blot noget. da min moder døde 

- kun jeg véd, hvor han har elsket hende, og jeg var dog dengang kun en lille pige - 

da troede jeg, jeg skulle forgå af smerte. Jeg løb hen til ham, klyngede mig til hans 

frakke og ville skrige, men kunne ikke, fordi alt i mig var som lammet - og - og - 

og da -- det løber mig endnu iskoldt ned ad ryggen, når jeg tænker derpå - da så 

han smilende på mig, kyssede mig på panden og strøg mig med hånden hen over 

øjnene. Og fra hint øjeblik af og indtil nu, har jeg ikke følt nogen sorg over at have 

mistet min moder. Ikke en eneste tåre var jeg i stand til at fælde, da hun blev 

begravet... Jeg så solen stå som Guds strålende hånd på himlen, og undrede mig 

over, at folk græd. Min fader gik bag kisten, ved siden af mig, og hver gang jeg så 

op, smilte han mildt, og jeg følte der gik en bæven gennem mængden, da den så 

det." 

"Og De er lykkelig Mirjam? Helt lykkelig? Ligger der ikke samtidig noget 

frygteligt deri, at have et væsen, der er vokset ud over alt menneskeligt, til fader?" 

spurgte jeg dæmpet. 
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Mirjam rystede smilende på hovedet: 

"Jeg lever som i en salig søvn. Da De før spurgte mig om, jeg ikke havde 

bekymringer, og om hvorfor vi boede her, måtte jeg næsten le. Er naturen da skøn? 

Nå, ja træerne er grønne og himlen er blå, men jeg kan forestille mig dette langt 

skønnere, blot jeg lukker øjnene. Må jeg da, for at kunne se Dem, sidder på en eng? 

- Og den smule nød - og - og sult? Det bliver tysindfold opvejet af mit håb... Og 

min venten..." 

"Venten?" spurgte jeg forbavset. 

"Ja, venten på, at et under skal ske! Kender De ikke det? Så er De i 

virkeligheden et fattigt, fattigt menneske, hr. Pernath! - Åh, at så få kender dette?! 

Ser De: Det er også grunden til, at jeg aldrig går ud, og at jeg ikke omgås nogen. 

Tidligere havde jeg ganske vist et par veninder, jødinder selvfølgelig, som jeg - 

men vi talte altid i hvert sit hjørne: De forstod ikke mig, og jeg ikke dem. Når jeg 

talte om undere, troede de, til at begynde med - at jeg spøgte, og da de mærkede, 

hvor alvorligt, jeg tog det, og at jeg desuden ved "under" ikke forstod det samme 

som en bebrillet tysker: for eksempel græssets lovmæssige voksen og deslige, men 

snarere det modsatte - ville de såmænd hellere betragte mig som forrykt. Men 

herimod talte, at jeg gik for at være temmelig lærenem, var inde i hebræisk og 

aramæisk, kunne læse Targumin og Midraschim. Til sidst fandt de på et ord som 

overhovedet ikke kunne udtrykke noget: de kaldte mig "overspændt". Når jeg ville 

forklare dem, at det vigtigste - det væsentligste - i Bibelen og de andre hellige 

skrifter for mig var underet og ikke forskrifterne angående moral og etik, der kun 

af skjulte veje fører til underet - så kunne de kun svare med vittigheder, thi de ville 

nødigt åbent tilstå, at religionsforskrifterne kun troede på det, der lige så godt 

kunne stå i en borgerlig lovbog. Blot de hørte ordet "under", blev de ubehageligt til 

mode, de havde ikke længere fast grund under fødderne, sagde de. Som om, der 

gives noget herligere end at føle, at den faste grund under ens fødder svigter! 

Verden er til for at blive tænkt sønder og sammen af os, hørte jeg en gang min 

fader sige - da, først da begynder livet. Jeg ved ikke, hvad han mente med "livet", 

men jeg føler under tiden, at jeg en dag vil... "vågne". Selv om jeg ikke er i stand til 

at forestille mig til hvad. Og et under må gå forud, tænker jeg stadig. 

"Har du oplevet undere, siden du bestandig går og "venter" derpå?" spurgte 

mine veninder mig ofte, og når jeg svarede: "Nej!" blev de pludselig glade og 

sejrssikre. Sig mig, hr. Pernath, kan De forstå sådanne hjerter? At jeg havde 

oplevet undere, om end kun ganske små - bittesmå" - Mirjams øjne strålede - "ville 

jeg ikke fortælle dem..." 

Jeg hørte hvordan glædestårer næsten kvalte hendes stemme. 
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"...men De ville forstå mig: ofte uger, ja måneder" Mirjam sænkede stemmen - 

"har vi kun levet af undere. Når der ikke mere var brød i huset - ikke en bid mere - 

da vidste jeg: nu er timen inde! Og så sad jeg her og ventede indtil jeg for 

hjertebanken næppe kunne ånde mere. Og - og så styrtede jeg - lige som om jeg 

blev tvunget af sted - ned ad trappen og løb op og ned ad gaderne så hurtigt, jeg 

kunne, for at kunne være rettidig hjemme igen inden min fader kom hjem. Og - og 

hver gang fandt jeg penge. En gang mere en anden gang mindre, men altid så 

meget, at jeg kunne købe det nødvendigste. 

Ofte lå der en krone midt på gaden. Jeg så den skinne langt borte fra,, og folk 

trådte på den, men ingen så den. - det gjorde mig undertiden så overmodig, at jeg 

ingen gang gik ud, men først undersøgte køkkengulvet, om der ikke skulle være 

faldet brød eller penge ned fra himlen - akkurat som et barn." 

En tanke for som et lyn gennem i mit hoved, og jeg måtte smile af glæde. Hun 

lagde mærke dertil. 

"Le ikke, Hr. Pernath!" bad hun. "Tro mig: Jeg ved at disse undere vil vokse, og 

at de en dag -" 

Jeg søgte at berolige hende: 

"Men jeg ler jo slet ikke, Mirjam! Hvor kan De dog tro det! Jeg er lykkelig 

over, at De ikke er som de andre, der bag en hver virkning søger den sædvanlige 

årsag og stivner i stædighed - vi siger i sådanne tilfælde: Gud være lovet! Når dette 

en gang ikke viser sig at være så." 

Hun rakte hånden frem: 

"Og - ikke sandt hr. Pernath: De vil ikke mere sige, at De vil hjælpe mig - eller 

os? - Nu, da De ved, at De vil berøve mig muligheden for at opleve et under, hvis 

De gjorde dette?" 

Jeg lovede hende det. Men i mit hjerte tog jeg forbehold. Da gik døren op, og 

hillel trådte ind. Mirjam omfavnede ham, og han hilste på mig.Hjerteligt og 

venskabeligt men atter dette kølige "De". 

En næsten umærkelig træthed eller usikkerhed synes at tynge ham - eller tog jeg 

fejl? Måske stammede det fra skumringen, der lå over stuen. 

"De er sikkert kommet for at spørge mig om råd," begyndte han, da Mirjam 

havde ladet os være alene, "i den sag som angår den fremmede dame...?" 

Jeg ville forundret afbryde ham, men han faldt mig i talen: 

"Jeg ved det fra studenten Charousek. Jeg talte til ham på gaden, fordi han 

syntes så mærkværdigt forandret. Han fortalte mig alt. I sit hjertes overstrømmende 

følelse. Også, at De havde givet ham penge." 

Han så gennemtrængende på mig og betonede hvert ord på en højst sælsom 

måde, men jeg forstod ikke, hvad han mente dermed: 
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"Sikkert er der derved faldet et par dråber lykke mere ned fra himlen - og - i 

dette tilfælde har det måske ikke skadet, men" - han blev et øjeblik eftertænksom - 

"men mange en gang volder man kun sig selv og andre kval derved. Det er ikke så 

let at forløse verden. - mener De ikke?" 

"Giver De da ikke til de fattige? Tit alt, hvad De ejer, Hillel?" spurgte jeg. 

Han rystede smilende på hovedet: 

"De synes mig i løbet af natten at være blevet en hel talmudist, siden De 

besvarer et spørgsmål med et andet. Da er det sandelig vanskeligt at disputere." 

Han tav som om, han ville have mig til at svare, men jeg forstod ikke, hvorpå 

han egentlig ventede. 

"For øvrigt - for at komme tilbage til vort emne," 

fortsatte han i en helt anden tone, "jeg tror ikke, at Deres klient - jeg mener 

damen - for øjeblikket svæver i nogen fare. Lad De blot tingene gå deres gang! 

Man siger ganske vist: Den kloge mand forebygger, - men den endnu klogere - 

synes det mig - afventer begivenhedernes gang og er fattet på alt. Måske kommer 

der en lejlighed, hvor Aaron Wassertrum træffer sammen med mig, men initiativet 

hertil må udgå fra ham - jeg gør ikke noget skridt - han må komme herover. Om 

han kommer til Dem eller mig er ligegyldigt - og jeg vi da tale med ham. Da ligger 

det i hans egen hånd, om han vil følge mit råd eller ikke. Jeg vasker mine hænder." 

Jeg forsøgte angst at læse hans ansigt. Så koldt og sælsomt havde han endnu 

aldrig talt. Men bag disse sorte, dybtliggende øjne slumrede en afgrund. 

"Der er som en glasvæg mellem ham og os."  

Jeg mindedes Mirjams ord. 

Jeg kunne kun tavst trykke hans hånd og - gå. 

Han fulgte mig til døren, og da jeg gik op ad trappen og endnu engang vendte 

mig om, så jeg, at han var blevet stående i døren. Han vinkede venligt til mig - som 

en der gerne vil sige mere, men ikke kan.  
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ANGST. 
 

Det var min hensigt at tage min kappe og hat og gå hen og få noget at spise i det 

lille værtshus, hvor Zwakh, Vrieslander og Prokop hver aften sad til langt ud på 

natten og fortalte hinanden forrykt historier; men næppe var jeg kommet op på mit 

værelse før jeg opgav denne plan. 

Der lå en spænding i luften, som jeg ikke kunne forklare; men som jeg alligevel 

følte pågående stærkt og som i løbet af få sekunder sneg sig ind over mig, så at jeg 

for lutter uro næppe vidste, hvad jeg først skulle gøre: tænde lys, låse døren, sætte 

mig ned, eller begynde at vandre frem og tilbage i værelset. 

Havde nogen i min fraværelse sneget sig herind og skjult sig? Var det et 

menneskes angst for at blive set, der listede sig ind over mig? Var wassertrum 

måske her? 

Jeg kastede et blik om bag gardinet, åbnede skabet, kiggede ind i soveværelset: 

- ingen. 

Også kassetten stod stadig på samme plads. 

Var det ikke bedst, at jeg brændte brevene, for én gang for alle at blive fri for 

bekymringen for dem? 

Jeg greb allerede efter nøglen i min vestelomme . . .  

Men skulle det absolut være nu? Jeg havde dog tiden for mig lige til i morgen! 

Først ville jeg tænde lys! 

Jeg kunne ikke finde tændstikkerne. 

Var døren låset – jeg gik et par skridt frem. Blev atter stående. 

Hvorfor blev jeg pludselig så angst? 

Jeg bebrejdede mig selv min fejghed: - mine tanker gik i stå midt i en sætning. 

En vanvittig idé for gennem mit hoved: Hurtigt, hurtigt springe op på bordet, 

gribe en stol og her oppe fra knuse hovedet på ”det”, der krøb omkring nede på 

gulvet - - når – når det kom i nærheden. 

”Her er jo ingen,” sagde jeg højt og ærgerligt til mig selv; ”har du aldrig i dit liv 

været bange?” 

Det hjalp ikke. Luften, jeg indåndede, var tynd og skærende som æter. 

Hvis jeg endda havde kunnet se noget: selv om det var det forfærdeligste af alt – 

i et nu ville frygten være veget fra mig. 

Men der kom intet. 

Jeg borede mine øjne ind i alle kroge: Intet. 

Overalt kun lutter velbekendte ting: møbler, skabe, billeder, lampen, væguret – 

livløse, gamle, trofaste venner. 
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Jeg håbede på, at de ville forvandle sig for mit blik, så jeg kunne give min 

nervøsitet skylden for min pinefulde angst. 

Heller ikke det. – De stod der trofast stivnede i deres form – alt for stive til det 

herskende halvmørke til at det kunne være naturligt. 

”De står under samme tvang som du selv,” følte jeg. ”De tør ikke røre sig, ikke 

gøre selv den mindste bevægelse.” 

Hvorfor dikkede væguret ikke? –  

Den knugende luren drak hver lyd. 

Jeg skubbede til bordet og undrede mig over, at jeg kunne høre en knirken. 

Blot vinden dog ville pibe om huset! – Ikke engang det! Eller brændet knitre i 

kakkelovnen: - ilden var slukket. 

Og stadig den samme forfærdelige luren i luften – ustandseligt som rindende 

vand. 

Alle mine sanser stod forgæves på spring! Jeg tvivlede på, om jeg ville kunne 

udholde det. – Rummet var fulde af øjne, som jeg ikke kunne se – fuldt af planløst 

vandrende hænder, som jeg ikke kunne gribe. 

”Det er rædslen, der føler sig selv – det ufattelige Ikke-Nogets skræmmebillede, 

som ikke har nogen form og tilintegør al vor tænken,” forstod jeg dumpt. 

Jeg stillede mig midt i værelset og ventede. 

Ventede vel et kvarter: måske lod ”det” sig lokke til bag fra at snige sig ind på 

mig – så jeg kunne gribe det! 

Med et ryk vendte jeg om: Intet. 

Det samme marvfortærende ”Intet”, som ikke var og dog fyldte værelset med sit 

forfærdende liv. 

Skulle jeg gå ud? Jvad hindrede mig deri? 

”Det ville følge med mig,” vidste jeg med uafviselig sikkerhed. Jeg indså også, 

at det heller ikke ville hjælpe mig, at jeg tændte lys – alligevel søgte jeg så længe 

efter fyrtøjet indtil jeg havde fundet det. Men lyset ville ikke brænde: den lille 

flamme ville hverken leve eller dø, og da den endelig havde tilkæmpet sig en 

svindsottig tilværelse, var lyset uden glans som gult, snavset bli. Nej, så var mørket 

bedre. 

Jeg slukkede atter lyset og kastede mig påklædt på sengen. Talte mit hjertes 

slag: et, to, tre – fire . . . indtil tusind, og begyndte så forfra igen . . . i timer, dage, 

uger – indtil mine læber blev tørre og håret rejste sig på mit hoved: ikke et sekunds 

lise! 

Ikke et eneste! 

Jeg begyndte at sige ord, der tilfældigt faldt mig på tungen. ”Prins”, ”Træ”, 

”Barn”, ”Bog” – og gentog den krampagtig indtil de pludselig stod nøgne overfor 
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mig som meningsløse, skrækindjagende lyde fra en barbarisk fortid, så at jeg måtte 

anspænde min hjerne af alle kræfter, for atter at blive klar over deres betydning: 

P-r-i-n-s? B-o-g? 

Var jeg allerede vanvittig? Eller død? 

Jeg log mig tungt falde ned i en lænestol. 

Gid døden dog ville komme! 

Denne blodløse, frygtelige luren var ikke mere til at udholde! 

”Jeg – vil ikke – jeg – vil – ikke,” skreg jeg. ”Hører I da ikke!” 

Kræftesløs sank jeg tilbage i stolen. 

Kunne ikke fatte, at jeg endnu stadig levede. 

Ude af stand til mere at tænke eller gøre noget, stirrede jeg stift frem for mig.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

”Hvorfor bliver han ved med at række kortene frem imod mig?” 

Denne tanke slog ned i mig, trak sig tilbage og kom igen. Trak sig tilbage. Kom 

igen. 

Langsomt blev jeg endelig klar over, at et sælsomt væsen stod foran mig – 

måske havde det stået her så længe jeg sad i stolen – og strakte hånden frem imod 

mig: 

En grå, bredskuldret skikkelse, af størrelse som en undersætsig mand; den 

støttede sig til en spiralformet drejet knortekæp af hvidt træ. 

Dér, hvor hans hoved skulle have siddet, kunne jeg kun skimte en bleg tåge. 

En tung duft af sandeltræ og fugtigt skiffer udstrømmede fra ham. 

En følelse af fuldkommen hjælpeløshed berøvede mig næsten bevidstheden. 

Hvad jeg før havde fornemmet af nervepirrende kval, samlede sig nu til dødsrædsel 

og havde fortættet sig til denne skikkelse. 

Min selvopholdelsesdrift sagde mig, at jeg ville blive vanvittig af rædsel og 

frygt, hvis jeg fik fantomets ansigt at se; den skreg mig advarende ind i ørene – og 

dog droges mit blik som af en magnet mod den blege tåge, og jeg måtte forske efter 

øjne, næse og mund. 

Men hvor meget jeg end anstrengte mig: tågen forblev ubevægelig. El lykkedes 

det mig at anbringe hoveder af enhver art på halsen – dog følte jeg hele tiden, at de 

kun stammede fra min indbildningskraft. 

De forsvandt, opløstes da også i samme sekund jeg skabte dem. 

Kun et ægyptisk Isishoved holdt sig en stund. 

Fantomets omrids tegnede sig skeletagtigt mod mørket, trak sig da næsten 

umærkeligt sammen og udvidede sig atter, akkurat som om et langsomt åndedræt 

løb gennem hele skikkelsen – den eneste bevægelse, der var til at mærke. I stedet 
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for fødder stod fantomet på benstumper, på hvilke kødet manglede lige op til 

vristerne, hvor det sås gråt og blodløst som pølseagtige rande. 

Ubevægeligt holdt skikkelsen sin hånd hen imod mig. 

Små korn lå deri af størrelse som en bønne, røde af farve og med sorte pletter i 

randen. 

Hvad mente han dermed?! 

Jeg følte dumpt: et uhyre ansvar hvilede på mig – et ansvar, som gik langt ud 

over alt jordisk – hvis jeg nu ikke gjorde det rigtige. 

To vægtskåle, der hver for sig bærer den halve verden, svæver et sted i 

årsagernes rige, anede jeg; - den af dem, på hvilken jeg kaster et støvkorn, synker 

til jorden. 

Det var den frygtelige luren omkring mig! Forstod jeg. 

”Rør ikke en finger!” tilrådede min forstand mig; ”selv om døden i al evighed 

ikke skulle komme og udfri mig fra denne kval!” 

Selv da ville du ikke have truffet dit valg, bruste det gennem mig – du ville have 

afslået at tage imod kornene. Her gives der intet: tilbage! 

Hjælpeløs så jeg mig omkring – om der dog ikke skulle være noget tegn, som 

kunne sige mig, hvad jeg skulle gøre. 

Intet. 

Fra mit eget indre var der heller intet råd at vente – alt her var dødt, uddødt. 

Myriader af menneskers liv vejede i dette øjeblik ikke tungere end en fjer, følte 

jeg. - -  

Det måtte allerede være være dyb nat, thi jeg kunne ikke mere skimte min stues 

vægge. 

Fra atelieret ved siden af lød der tunge skridt; jeg hørte, at en flyttede skabe, 

brød skuffer op og kastede dem larmende på gulvet, troede at kende Wassertrums 

stemme, hvis rallende bas udstødte vilde forbandelser. 

Jeg lukkede øjnene: 

Menneskelige ansigter drog i lange rækker forbi mig. Med tæt tillukkede låg – 

stive dødsmasker: min egen slægt, mine egne forfædre. 

Bestandig det samme kranium; om end typerne vekslede gennem århundreder 

med glat, lokket eller kortklippet hår, med allongeparykker eller piske: trækkene 

blev mig mere og mere bekendte og flød til sidst sammen til ét ansigt: Golem, ved 

hvilket mine aners række standsede. 

Så forvandledes mørket i min stue atter til et uendeligt, tomt rum, i midten af 

hvilket jeg sad i min lænestol, og foran mig stod stadig den grå skygge med den 

udstrakte arm. 
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Og da jeg slog øjnene op, så jeg, at der omkring os i to hinanden skærene 

cirkler, der dannede et ottetal, stod en skare sælsomme væsner. 

De, der stod i den ene cirkel, indhyldede i violet lysende gevandter; de i den 

anden indhyldede i sorte med et stærkt rødligt skær. Mennesker af en fremmed 

race, af høj, unaturligt slank vækst, med ansigterne skjult bag lysende tørklæder. 

Mit bævende hjerte sagde mig, at afgørelsens time nu var kommet. Mine fingre 

greb efter kornene: - og da så jeg, at der løb en skælven gennem skikkelserne i den 

røde kreds. – 

Skulle jeg vise kornene tilbage? En skælven greb den blålige kreds; jeg 

betragtede manden uden hoved skarpt: han stod der – i den samme stilling: 

ubevægelig som før. 

Selv hans åndedræt var ophørt. 

Jeg løftede armene, vidste endnu ikke, hvad jeg skulle gøre, og – stødte mod 

fantomets udstrakte hånd, så at kornene rullede henad gulvet. 

Jeg fornemmede et øjeblik som et elektrisk stød og mistede bevidstheden. Det 

var som om jeg styrtede gennem endeløse dybder – så stod jeg atter fast på 

fødderne. 

Den grå skikkelse var forsvundet. Ligeså væsnerne i den rødlige cirkel. 

De blålige skikkelser havde derimod slået kreds om mig; de bar en indskrift af 

gyldne hieroglyffer på brystet og holdt tavse – det så ud som om de aflagde en ed - 

de røde korn, jeg havde slået ud af fantomets hånd mellem deres tommel- og 

pegefingre. 

Jeg hørte en haglbyge tromme mod vinduerne, og en brølende torden 

sønderflængede luften: 

Et vinteruvejr i hele sit meningsløse raseri for hen over byen. Fra floden hørte 

jeg gennem stormens hylen med rytmiske mellemrum de dumpe drøn, når isdækket 

over Moldau sprængtes. Stuen oplystes af en række hurtigt på hinanden følgende 

lyn. Jeg følte mig pludselig så svag, at mine knæ skælvede og at jeg måtte sætte 

mig ned. 

”Vær rolig,” sagde en stemme tydeligt ved siden af mig; ”vær ganske rolig – det 

er i nat Lelschimurim: Beskærmelsens Nat.” –  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Efterhånden stilnede uvejret af, og den bedøvende larm gik over til at blive en 

ensformig trommen mod vinduer og tage. 

Matheden i mine lemmer tog i den grad til, at jeg kun med sløve sanser og halvt 

i drømme iagttog, hvad der foregik omkring mig: 

En i kredsen sagde disse ord: 

”Den. I søger, er ikke her.” 
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De andre svarede noget på et fremmed sprog. 

Så sagde den første atter dæmpet en sætning, hvori der forekom navnet 

”Henoch”. 

Det øvrige forstod jeg ikke: vinden bar i det samme drønet fra de bristende 

isflager ind mod byen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

Da skilte en sig ud fra kredsen, trådte frem foran mig, pegede på hieroglyfferne 

på sit bryst – det var de samme bogstaver som hos de øvrige – og spurgte mig, og 

jeg kunne læse dem. 

Og da jeg – lallende af træthed – benægtede det, strakte han håndfladen frem 

imod mig, og skriften viste sig lysende på mit bryst i bogstaver, der først var 

latinske: 

Chabrat zereh aur bocher 

Og derefter langsom forvandlede de sig til de mig ubekendte. 

Og jeg faldt i en dyb, drømmeløs søvn som jeg ikke havde kendt siden hin nat, 

da Hillel løste min tunge.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DRIFT 
 

De følgende dage gik for mig med rivende fart. Jeg havde næppe tid til at spise. 

En uimodståelig trang til ydre virksomhed holdt mig fra tidlig morgen til sildig 

aften fængslet til mit arbejdsbord. 

Gemmen var blevet færdig, og Mirjam havde glædet sig over den som et barn. 

Også bogstavet ”I” i bogen Ibbur havde jeg fået udbedret. 

Jeg lænede mig tilbage i stolen og lod i ro og mag alle døgnets små 

begivenheder drage forbi mig: 

Hvordan den gamle kone, der opvartede mig, om morgenen efter uvejret var 

kommet styrtende ind i mit værelse og havde fortalt, at en af broerne, der førte over 

Moldau, var styrtet sammen. –  

Mærkværdigt: - Styrtet sammen! Måske netop i det øjeblik, da jeg slog til 

kornene - -  Nej, nej, jeg ville ikke tænke derpå; det, der dengang var sket, kunne få 

et anstrøg af nøgternhed, og jeg havde foresat mig at lade det være begravet i mit 

bryst indtil det atter vågnede af sig selv – blot ikke røre derved! 

For ikke længe siden gik jeg over broen, betragtede statuerne – og nu lå de og 

broen, der havde stået i århundreder, i ruiner. 

Det stemte mig næsten vemodig, at jeg aldrig mere skulle sætte min fod på den. 

Selv om man byggede den op igen, blev det dog aldrig mere den gamle, 

hemmelighedsfulde stenbro. 

I timevis havde jeg tænkt på dette, mens jeg sad og skar gemmen til, og ganske 

selvfølgeligt – som om jeg aldrig havde glemt det – var det blevet levende i mig: 

hvor ofte jeg som barn og i senere år havde betragtet den hellige Luitgard og alle 

de andre statuer, der nu lå begravet i de brusende vande. 

De mange små, kære ting, som jeg i min barndom havde kaldt mine egne, havde 

jeg i ånden atter set for mig – og min fader og min moder og en mængde 

skolekammerater. Kun huset, hvor jeg havde boet, kunne jeg ikke mere huske. 

Men jeg vidste, at det pludselig en dag, når jeg mindst ventede det, atter ville stå 

for mig, og jeg glædede mig dertil. 

Følelsen af, at alt med ét viste sig at være ganske naturligt og såre selvfølgeligt, 

virkede behageligt ind på mig. 

Da jeg i forgårs tog bogen Ibbur frem fra kassetten, var der ikke noget 

mærkeligt ved den – den lignede enhver anden gammel pergamentsbog, der er 

prydet med værdifulde initialer. 

Jeg kan ikke fatte, at den engang havde haft en så trolddomsagtig indflydelse på 

mig! 

Den var skrevet på hebræisk, og fuldstændig uforståelig for mig. 
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Hvornår mon den ukendte ville komme og hente bogen igen? 

Glæden ved livet, der under mit arbejde hemmeligt havde holdt sit indtog hos 

mig, vågnede på ny i al sin vederkvægende friskhed og splittede de dystre tanker, 

der ville snigløbe mig. 

Hurtigt tog jeg Angelinas billede frem – jeg havde klippet tilegnelsen på dets 

fod bort – og kyssede det. 

Det var alt sammen så tåbeligt og fornuftstridigt; men hvorfor ikke en gang – 

drømme om lykken, holde fast på det lindrende nu og glæde sig ved det som over 

en sæbeboble? 

Kunne det da ikke gå i opfyldelse, som mit hjerte forgøglede mig. Var det da 

fuldstændigt umulig, at jeg kunne blive en berømt mand? Hende jævnbyrdig, om 

end ikke af herkomst. I det mindste Dr. Savioli jævnbyrdig? Jeg tænkte på Mirjams 

gemme: blot en anden ville lykkes mig lige så godt som den – thi der var ingen 

tvivl derom: intet tidsrums bedste kunstnere havde nogensinde skabt noget bedre. 

Og sæt nu Angelinas mand pludselig døde? 

Jeg blev både hed og kold: mit håb, mir forvovne håb, antog skikkelse og form. 

I en tynd tråd, der kunne briste hvert minut, hang den lykke, der da måtte falde i 

mit skød. 

Var der da ikke hændt mig tusind fold vidunderlige ting? Ting, om hvilke 

menneskeheden overhovedet ikke anede, at de eksisterede. 

Var det ikke et under, at der i løbet af få uger i mig var vågnet kunstneriske 

evner, som allerede nu hævede mig langt over gennemsnittet? 

Og jeg stod først ved begyndelsen af vejen!  

Havde jeg da ingen ret til lykken? 

Er mystik da ensbetydende med ikke at ønske? 

Jeg overdøvede ”ja”et i mig: - kun drømme en time endnu – et minut . . . 

Og jeg drømte med åbne øjne: 

Ædelstenene på bordet voksede og voksede og omgav mig på alle sider med 

brogede vandfald. Træer af opal stod sammen i grupper og udstrålede lysbølger 

mod himlen, der var lindrende blå som en gigantisk tropesommerfugls vinge og 

spredte en regn af gnister over vidtstrakte, dulmende enge. Jeg tørstede, og jeg 

kølede mine lemmer i bækkenes skum, der bruste over klippeblokke af blændende 

perlemor. 

Et trykkende pust strøg over klippeskråningerne, der var oversået med blomster, 

og jeg berusedes af duften af jasminer, hyacinther, narcissser og pebertræ - - - 

Uudholdeligt! Uudholdeligt! Jeg tog billedet bort. - - Jeg tørstede. 

Det var Paradisets kvaler. 

Jeg rev vinduet op og lodd den fugtige vind køle min pande. 
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Det duftede af vår - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Mirjam! 

Jeg måtte tænke på Mirjam. Hun måtte læne sig mod væggen, for ikke at falde, 

da hun kom og fortalte mig, at der var sket et under, et virkeligt under: hun havde 

fundet et guldstykke under brøder, som bageren plejede at lægge i køkkenvinduet.  

Jeg greb efter min pung. – Forhåbentlig var det endnu ikke for sent til endnu i 

dag at fremtrylle endnu et guldstykke til hende! 

Hver dag havde hun besøgt mig, ”for at holde mid med selskab”, som hun 

kaldte det; men hun havde næsten ikke sagt et ord, så opfyldt var hun af ”underet”. 

Denne begivenhed havde grebet hende lige ind til de dybeste dybder, og når jeg 

tænkte på, hvor tit hun pludselig uden ydre grund – kun under indtrykket af 

erindringen – var blevet ligbleg, så svimlede det for mig ved tanken om, at jeg i 

min blindhed kunne have anstillet ting, hvis rækkevidde førte ind i det grænseløse. 

Og når jeg mindedes Hillels sidste, dunkle ord og satte dem i sammenhæng 

hermed, løb det mig iskoldt ned af ryggen. 

Mit motivs renhed var ikke nogen undskyldning for mig – hensigten helliger 

ikke midlet, indså jeg. 

Og var motivet: ”at ville hjælpe” i virkeligheden rent?: det selvbehagelige, 

ubevidste ønske at ville svælge i hjælperens rolle? 

Jeg begyndte at blive uklar over mig selv. 

Det var givet, at jeg havde bedømt Mirjam alt for overfladisk. 

Alene det, at hun var Hillels datter, var nok til, at hun måtte være anderledes 

end andre unge piger. 

Hvor kunne jeg have fordristet mig til på så tåbelig vis at gribe ind i hendes 

indre liv, der måske stod himmelhøjt over mit eget! 

Alene hendes ansigtstræk, der hundrede gange snarere passede til det sjette 

ægyptiske dynastis tid – og dog var alt for åndeligt dertil – end til vore dages 

forstandsmennesker – havde burdet være mig advarsel nok. 

”Kun den helt dumme mistror det ydre skær,” havde jeg engang læst. 

Hvor var det ikke rigtigt! Hvor var det ikke rigtigt! 

Mirjam og jeg var nu gode venner; skulle jeg tilstå overfor hende, at det var 

mig, der havde lagt guldstykket under brødet? 

Nej, det slag ville komme for pludseligt. Ville bedøve hende. 

Nej, det turde jeg ikke. Jeg måtte gå mere forsigtigt, mere nænsomt frem. 

Afsvække ”underets” virkning? For eksempel i stedet for at skjule guldstykket 

under brødet, lægge det på et trappetrin, så hun straks fandt det, når hun åbnede 
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døren, og så fremdeles, og så fremdeles? Noget nyt og mindre mærkværdigt, der 

lidt efter lidt fik det vidunderlige til at glide over i det dagligdags, lod sig sikkert 

udtænke, sagde jeg trøstende til mig selv. 

Ja! Det var det rigtige. 

Eller med ét slag hugge knuden over? Fortælle hendes fader alt og bede ham om 

råd. Skamrødmen steg op i mine kinder. Hertil havde jeg tid nok, når alle de andre 

midler svigtede. 

Jeg ville straks tage fat, ikke spilde tiden! 

Jeg fik et godt indfald: jeg måtte for nogle timer se at få revet Mirjam ud af de 

vante omgivelser, så at hun fik andre indtryk i hovedet. 

Vi ville tage en vogn og køre en tur. Hvem kendte os, når vi kom udenfor 

jødekvarteret? 

Måske ville det interessere hende at se den sammenstyrtede bro? 

Den gamle Zwakh eller en af hendes tidligere veninder kunne jo køre med os, 

hvis hun ikke syntes om at være alene med mig. 

Jeg var fast besluttet på ikke at finde mig i modsigelser fra hendes side.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

På dørtærsklen var jeg lige ved at løbe en mand over ende. 

Wassertrum! 

Han måtte have stået og kigget ind ad nøglehullet, thi han stod endnu bøjet, da 

jeg løb på ham. 

”Er det mig, De søger?” spurgte jeg barskt. 

Han stammede nogle undskyldende ord i sin umulige jargon og svarede så: 

”Ja!” 

Jeg opfordrede ham til at sætte sig ned; men han blev stående ved bordet med 

fingrene krampagtigt ved sin hatteskygge. En dyb fjendtlighed, som han forgæves 

søgte at skjule, afspejlede sig i hans ansigt og i enhver af hans bevægelser. 

Aldrig før havde jeg haft ham på så nært hold. Det var ikke hans grufulde 

hæslighed, der frastødte mig (den stemte mig snarer til medlidenhed; thi han 

lignede en skabning, som selve naturen ved hans fødsel i raseri og afsky havde 

trådt i ansigtet) – noget andet, noget uforklarligt, der udgik fra ham, bar sylden 

herfor. 

”Blodet,” som Charousek træffende havde kaldt det. 

Uvilkårligt tørrede jeg den hånd, jeg havde rakt ham, af i mit frakkeskøde. 

Hvor skjult jeg end gjorde dette, måtte han dog have lagt mærke dertil; thi jeg 

så, at han måtte gøre vold på sig selv, for at undertrykke det had, der luede frem i 

hans ansigt. 
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”Her har De det skam pænt,” fik han endelig fremstammet, da han indså, at jeg 

ikke ville indlede en samtale. 

I modstrid med sine egne ord lukkede han samtidig øjnene, måske for ikke at 

møde mit blik. Eller troede han, at dette ville gøre hans ansigt mere 

tillidsvækkende? 

Jeg kunne tydelig høre, hvilken møje han gjorde sig for at tale højtysk. 

Jeg følte mig ikke opfordret til at svare og ventede på, at han atter skulle sige 

noget. 

I sin forlegenhed greb han efter filen, som – efter Charouseks besøg – endnu lå 

på bordet; men trak straks hånden til sig som om han var blevet bidt af en slange. 

Jeg studsede uvilkårligt over hans ubevidste sjælelige finsans. 

”Ja, det hører vel til forretningen, at man har det fint, når man modtager – så 

fine besøg,” fik han sig endelig samlet sammen til at sige. 

Han ville slå øjnene op, for at se, hvilket indtryk disse ord gjorde på mig; men 

anså det øjensynligt for alt for tidligt og lukkede dem hurtigt igen. 

Jeg ville se at få ham i klemme: 

”De mener, damen, der nyligt kørte forbi? Sig mig åbent: er det hende, De vil til 

livs?” 

Han tøvede et øjeblik; så greb han mig heftigt om håndleddet og trak mig hen til 

vinduet. 

Den sælsomme, umotiverede måde, hvorpå han gjorde dette, fik mig til at tænke 

på, hvorledes han nogle dage i forvejen havde trukket den døvstumme Jaromir ned 

i sin kælder. 

Med krumme fingre, holdt han en blinkende genstand hen imod mig: 

”Tror De, der er noget at gøre ved det, Hr. Pernath?” 

Det var et guldur, med et så stærkt bulet låg, at det så ud som om nogen havde 

bøjet det med vilje. 

Jeg tog et forstørrelsesglas; hængslerne var halvt afrevne, og indeni – stod der 

ikke noget indgraveret? Næppe mere læseligt og overkradset med en mængde 

friske ridser. Langsomt lykkedes det mig at tyde det: 

K-a-r-l Zott-mann. 

Zottman? Zottmann? –  

Hvor havde jeg dog læst dette navn 

Zottmann? 

Jeg kunne ikke komme på det. 

Zottmann? 

Wassertrum næsten slog mig luppen ud af hånden: 
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”Værket er der ikke noget i vejen med; jeg har selv undersøgt det. Det er 

kapslen, det er galt fat med.” 

”Man kan rette låget ud, og lodde hængslerne fast. Det kan enhver guldsmed 

gøre for Dem, Hr. Wassertrum.” 

”Jeg lægger navnlig vægt på, at det bliver solidt arbejde. Kunstnerisk – som ma 

siger,” afbrød han mig hurtigt – næsten angst.”Nå, ja, hvis det endelig er Dem så 

meget om at gøre . . . ” 

”J, det er det!” – han snublede formelig over ordene. ”Jeg vil selv gå med uret. 

Og når jeg viser nogen det, vil jeg sige: se, så fint arbejder Hr. von Pernath.” 

Jeg væmmedes ved fyren; han næsten spyttede mig sine modbydeligheder ind i 

ansigtet. 

”Hvis De vil komme igen om en time, skal uret være færdigt.” 

Wassertrum vred sig som i krampe: 

”Nej, det behøves ikke, det behøves slet ikke. Om tre dage. Fire dage. I næste 

uge er det tidsnok. Jeg ville ellers hele mit liv bebrejde mig, at jeg havde været 

påtrængende overfor Dem.” 

Hvad havde han til hensigt, siden han sådan pludselig blev helt ude af sig selv? 

Jeg gik ind i det tilstødende værelse og låsede uret ned i kassetten. Angelinas 

fotografi lå øverst. Hurtigt smækkede jeg låget i – for det tilfælde, at Wassertrum 

skulle have set efter mig. 

Da jeg kom tilbage, så jeg straks, at han havde skiftet farve. 

Jeg mønstrede ham skarpt; men lod straks min mistanke falde; det var umuligt, 

at han kunne have set noget! 

”Altså engang i næste uge,” sagde jeg, for at gøre en ende på hans besøg. 

Han syntes dog ikke mere at have hastværk; men tog en stol og satte sig. 

I modsætning til tidligere var hans fiskeøjne nu åbne, og, mens han talte, 

betragtede han stift min øverste vesteknap. - - 

Pause. 

”Damen har naturligvis sagt til Dem, at de skulle lade som om De intet havde 

set, hvis det engang skulle komme frem. Hav?” bruste det pludselig og uden nogen 

indledning ud af ham, og han huggede næven i bordet. 

Der lå noget frygteligt i den hastighed, hvormed han fra den ene tone slog over i 

den anden – lynsnart fra smigreri kunne slå over i brutalitet, og jeg anså det for 

sandsynligt, at de fleste mennesker – og da navnlig kvinder – i en håndevending 

kunne komme i hans magt, blot han besad det mindste våben mod dem. 

Jeg ville springe op, gribe ham i struben og kaste ham på porten; det var min 

første tanke; men så overvejede jeg, om det ikke ville være klogere endelig engang 

at få gjort grundigt op med ham. 
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”Jeg forstår skam ikke, hvad De mener, Hr. Wassertrum,” sagde jeg, idet jeg 

anstrengte mig for at sætte et så dumt ansigt op som muligt. 

”Hva’?” skreg han. ”Vil de for retten sværge på, at ”hun” ikke kom løbende 

derindefra” – han pegede med tommelfingeren mod atelieret – ”med ikke andet 

over sig end et tæppe! . . . ” 

Raseriet truede med at kvæle mig; jeg greb slynglen i brystet og ruskede ham: 

”Hvis De endnu vover at sige et ord i den tone, knuser jeg hovedet på Dem! 

Forstår De mig?” 

Han blev askegrå i ansigtet, sank tilbage i stolen og stammede: 

”Hva’ er ’et? Hva’ er ’et? Jeg mente kun . . . ” 

Jeg gik et par gange op og ned ad gulvet, for at falde til ro. Lyttede ikke til alle 

de undskyldninger, han savlede. 

Så satte jeg mig lige overfor ham, med det faste forsæt at komme til en 

afslutning på denne sag for Angelinas vedkommende. Skulle det ikke løbe fredeligt 

af, ville jeg tvinge ham til at åbne fjendtlighederne og bortskyde et par fattige pile, 

han sad inde med. 

Uden at tage det mindste hensyn til hans afbrydelser, sagde jeg ham lige ind i 

ansigtet, at pengeafpresningsforsøg af en hvilken som helst art – jeg betonede dette 

ord – ikke ville lykkes, da han ikke ejede spor af beviser og jeg var bestemt på at 

unddrage mig ethvert vidneudsagn (hvis jeg da overhovedet kunne komme til at 

fremføre et sådant). Angelina stod mig alt for nær til, at jeg ikke i nødens time ville 

gøre alt for at redde hende – koste hvad det ville – om jeg så skulle aflægge falsk 

ed! 

Hver muskel i hans ansigt dirrede, hans hareskår trak sig helt op under næsen, 

han skar tænder og pludrede op som en kalkunsk hane: 

”Vil jeg da gøre damen noget? Så hør da, hvad jeg har at sige!” – Han var ude 

af sig selv af ophidselse. – ”Det er Savioli, jeg vil have fat i, den forbandede hund – 

den – den, ” brølte han pludseligt. 

Han gispede efter luft. Hurtigt holdt jeg ham fast: endelig havde jeg ham, hvor 

jeg ville! Men han var allerede blevet herre over sig selv igen og stirrede stift på 

min vest. 

”Hør, Pernath” – han tvang sig til at efterligne en købmands kølige og vel 

afvejede tale -; ”De taler stadig om damen. Godt: hun er gift. Godt: hun har indladt 

sig med den – med den – unge slubbert. Hvad kommer det mig ved?” 

Han bevægede hønderne frem og tilbage foran mit ansigt og kneb 

fingerspidserne sammen som om han tog en pris salt; så forsatte han: 

”Det må hun selv om, dame! – Jeg og De kender begge verden, ikke sandt, 

Pernath? Jeg vil kun have mine penge! Forstår De, Pernath!” 
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Jeg lyttede forbavset til: 

”Deres penge? Skylder Dr. Savioli Dem da penge?” 

Wassertrum søgte at vige uden om: 

”Ja, vi har et lille mellemværende. Det kommer jo for resten ud på èt!” 

”De vil myrde ham!” råbte jeg. 

Han sprang op. Vaklede. Gispede efter vejret. 

”Ja! myrde ham! Hvor længe vil De endnu spille komedie for mig! Se til, De 

kommer herut!” 

Jeg pegede på døren. 

Langsomt greb han sin hat, satte dne på hovedet og vendte sig for at gå. Så blev 

han pludselig stående og sagde med en ro, som jeg ikke ville have tiltænkt ham: 

”Nå sådan! Barmhjertelige barberer skærer tit galt. Nu er bægeret fuldt. Jeg 

troede, De havde været klogere: - Savioli står Dem dog kun i vejen! Nu . . . gør . . . 

jeg . . .  kort proces . . .  med jer alle tre . . . ” 

Og han for sig med hånden hen over struben. 

Hans ansigt udtrykte en så satanisk grusomhed og han syntes at være så sikker i 

sin sag, at blodet stivnede i mine årer. Han måtte sidde inde med et våben, som jeg 

og Charousek ikke kendte. Jeg følte jorden vakle under mine fødder. 

”Filen, filen!” hylede det i min hjerne. 

Jeg målte afstanden: et skridt hen til bordet – to til assertrum – jeg skulle lige til 

at gøre et spring - - - -  

Da stod Hillelpå tærsklen, akkurat som om han var vokset op af jorden . . .  Jeg 

så kun – som igennem en tåge – at Hillel blev stående ubevægelig og at 

Wassertrum skridt for skridt veg tilbage mod væggen. 

Så hørte jeg Hillel sige: 

”D ekender jo, Aaron, denne sætning: ”Alle jøder er gået i borgen for 

hinanden”? Gør det ikke alt for vanskeligt for mig.” 

Han tilføjede et par hebæiske ord, som jeg ikke forstod. 

”Hvordan står de og lytter ved dørene?” hvæsede marskandiseren med 

skælvende læber. 

”Hvad enten jeg har lyttet eller ikke, angår det ikke Dem!” 

Atter sagde Hillel nogle hebræiske ord, der denne gang klang som en trussel. 

Jeg ventede, at det ville komme til en heftig strid, men Wassertrum svarede ikke 

med en stavelse; han overvejede et øjeblik og forlod så trodsigt værelset. 

Spændt stirrede jeg på Hillel. Han vinkede til mig, at jeg skulle tie. Øjensynlig 

ventede han, at noget skulle ske, thi han lyttede ud mod gangen. Jeg ville gå hen og 

lukke døren, men han holdt mig med en utålmodig håndbevægelse tilbage. 
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Der gik et minut, så hørte vi atter marskandiserens slæbende skridt. Udne at sige 

et ord, forlod Hillel værelset. 

Wassertrum ventede til han var uden for hørevidde; så knurrede han arrigt: 

”Gi’ mig mit ur tilbage.”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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KVINDE. 

 

Hvor mon Charousek blev af? Der var nu næsten gået 24 timer, og han lod 

stadig ikke høre fra sig. 

Skulle han mon have glemt det tegn, vi havde aftalt? Eller kunne han måske 

ikke se det? Jeg gik hen til vinduet og hængte spejlet således, at en solstråle netop 

faldt ind gennem det tilgitrede vindue i hans kælder. 

Hillels indgriben - i går - havde så godt som beroliget mig. Han ville sikkert 

have advaret mig såfremt, der havde været fare på færde. Wassetrum kunne ve 

overhovedet ikke siden da have foretaget sig noget af betydning. Straks efter, at 

han have forladt mig, var han vendt tilbage ti sin butik. 

Jeg kastede et blik ud ad vinduet: Ja, han stod endnu ubevægelig lænet mod sine 

komfurplader, akkurat som jeg havde set ham i morges. 

Uudholdelig denne evindelige venten! 

Den milde forårsluft, der strømmede ind ad det åbne sovekammervindue, gjorde 

mig syg af længsel. Dryppet af sne, der smeltede oppe på tagene! Og solen, der 

tindrede i de fine vanddråber! Usynlige tråde drog mig ud. 

Utålmodig vandrede jeg op og ned ad gulvet. Kastede mig i en lænestol. Rejste 

mig atter. Den evindelige spiren, som en ubestemt forelskelse, veg ikke fra mit 

bryst. 

Hele natten havde det pint mig. En gang var det Angelina, der trykkede sig tæt 

ind til mig, så talte jeg - øjensynligt ganske almindeligt  - med Mirjam, og næppe 

var dette billede forsvundet, før Angelina kom og kyssede mig. Jeg indåndede 

duften af hendes hår, og hendes bløde zobelpels kildede mig på halsen, gled ned fra 

hendes nøgne skuldre - og hun blev til Rosina, der, døddrukken og med lukkede 

øjne, dansede rundt - i en herreoverfrakke - nøgen... Og alt dette skete i en 

halvslummer, hvor hver enkelthed dog viste sig lige så klart som havde jeg været 

vågen. 

Da morgenen gryede stod min dobbeltgænger - Habal Garmin, "knoglernes 

pust", om hvem Hillel havde talt, ved min seng, og jeg så ham stift ind i øjnene: 

han var i min magt, måtte besvare et hvert af mine spørgsmål, som jeg ville stille 

ham om jordiske og hinsidige ting, og han ventede kun på, at jeg skulle spørge, - 

dog tørsten efter det hemmelighedsfulde nåede ikke over mit blods tærskel, men 

sivede ned gennem min forstands tørre jord. 

Jeg sendte fantomet bort, han skulle blive til Angelinas spejlbillede, og han 

skrumpede sammen til bogstavet "aleph", voksede atter i vejret, og stod 

splitternøgen foran mig som den kæmpestore kvindeed pulsslaget, det var som et 
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jordskælv - hende jeg engang havde set i bogen Ibbur. Hun bøjede sig over mig, og 

jeg indåndede den bedøvende duft af hendes legeme... 

Kom Charousek da ikke? 

Klokkerne sang fra kirketårnet. Jeg ville vente et kvarter endnu - så gik jeg ud! 

Jeg ville slentre gennem stærkt befærdede gader med festligt klædte mennesker, 

blande mig i den glade vrimmel i de riges kvarter, se skønne kvinder med kokette 

ansigter og fine hænder og fødder. måse ville jeg da også ved et tilfælde løbe på 

Charousek, sagde jeg undskyldende til mig selv. 

Jeg tog det gamle tarokspil frem fra min bogreol for at slå tiden ihjel. Måske 

kunne kortene give mig en idé til en kamé? Jeg ledte efter pagaten. Den var ikke ti 

at finde. Hvor kunne den være blevet af? 

Jeg bladede endnu engang kortene igennem og hensank i grublerier over deres 

skjulte mening. Navnlig "den hængende" - hvad skulle det betyde? En mand 

hænger i et tov mellem himmel og jord, med hovedet nedad, armene bundet på 

ryggen, den højre læg lagt over det venstre ben, så den danner et kors over en 

omvendt trekant. Et uigennemtrængeligt symbol! 

Hør! Skridt! Endelig kom Charousek! Eller var det ikke ham? 

En glædelig overraskelse: det var Mirjam! 

"Ved De Mirjam, at jeg lige skulle ned til Dem, for at bede Dem køre en tur 

med mig?" - Det var ikke helt sandt, men jeg gjorde mig ikke samvittighed 

derover. - "ikke sandt: De siger ikke nej?! Jeg er i dag så uendelig glad, at De, 

netop De, Mirjam, må sætte kronen på min glæde." 

"Køre en tur?" spurgte hun så forbløffet, at jeg uvilkårligt måtte le. 

"Er mit forslag da så mærkeligt?" 

"Nej, nej men - hun ledte efter ord - "køre en tur?!" 

"Det gør da tusinder af mennesker daglig." 

"Ja, andre mennesker!" svarede hun, endnu fuldstændig overrasket. 

Jeg greb hendes hænder: "Hvad andre mennesker oplever af glæder, ville jeg, at 

De Mirjam, måtte komme til at nyde i endnu rigere mål." 

Hun blev pludselig ligbleg, og jeg læste i hendes stivnede blik, hvad hun tænkte 

på. Det gav et stik i mig. 

"De må ikke altid gå og slæbe det om med dem, Mirjam - jeg mener, underet." 

sagde jeg. "Lov mig det - af - af venskab?" 

Hun lagde mærke til angsten i mine ord og stirrede forbavset på mig. 

"Hvi det ikke angreb Dem så stærkt, ville jeg selv glæde mig med Dem derover! 

Ved De, at jeg er så dybt bekymret for Deres skyld, Mirjam? For - for - hvordan 

skal jeg udtrykke det - Deres sjælelige sundhed! Tag det ikke bogstaveligt, men jeg 

ville ønske, dette under ikke var sket." 
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Jeg ventede, at hun ville sige mig imod, men hun nikkede kun og syntes 

hensunket i dybe tanker. 

"Det piner Dem. Ikke sandt, Mirjam?"  

Hun tog sig sammen: "Undertiden kan jeg næsten selv ønske, at det ikke var 

hændt." 

Hendes ord virkede som en håbets lysstråle på mig. 

"Hvis der skulle komme tider, hvor jeg måtte leve uden sådanne undere..." 

begyndte hun langsomt og dybt inde i sine drømmerier. 

"De kunne jo pludselig blive rig og behøvede ikke mere at..." afbrød jeg hende 

ubetænksomt, men holdt hurtigt inde, da jeg så den forfærdelse, der malede sig i 

hendes træk. "Jeg mener, De kunne pludselig på naturligvis blive befriet for Deres 

bekymringer, og de undere De da ville komme til at opleve, ville blive af åndelig 

art - indre oplevelser." 

Hun rystede på hovedet og sagde: "Indre oplevelser er ikke undere. Mærkeligt 

er det, at der synes at gives mennesker, der overhovedet ingen har. Siden min 

barndom har jeg, dag efter dag, nat efter nat, oplevet -" (hun afbrød pludselig sig 

selv, og jeg gættede, at der i hendes sjæl levede noget andet, som hun ikke havde 

fortalt mig om - måske de samme usynlige og hemmelighedsfulde kræfter som hos 

mig) - "men det hører ikke hjemme her. Selv om en stod op og helbredte syge ved 

at lægge sine hænder på dem, ville jeg ikke kunne kalde det et under. Først når det 

livløse stof - jorden - bliver besjælet af ånd, og naturens love sættes ud af kraft - da 

først er det sket, hvorefter jeg har længtes, så langt jeg kan huske tilbage. - Min 

fader sagde engang til mig: Der gives to sider af kabbala: en magisk og en abstrakt, 

der aldrig kan bringes til at dække hinanden. Vel kan den magiske trække den 

abstrakte til sig, men aldrig omvendt. Det magiske er en medfødt evne - en gave, 

det abstrakte kan tilegnes om end kun ved en føres hjælp." 

Efter en pause fortsatte hun atter: "Gaven er det, hvorefter jeg tørster, hvad jeg 

selv kan tilegne mig, er mig ligegyldigt og værdiløst som støv. Hvis jeg kunne 

tænke mig, at der kunne komme tider, hvor jeg måtte leve uden sådanne undere, 

sagde jeg før" - jeg så hvordan hendes fingre krympede sig, og anger og smerte 

sønderflængede mit hjerte - "Jeg tror, jeg ville dø ved tanken om den blotte 

mulighed." 

"Er det grunden til, at De ønsker underet ikke var sket?" spurgte jeg. 

"Kun delvist. Der er også noget andet. Jeg - jeg - " hun tænkte sig om et øjeblik 

- "var endnu ikke moden til at opleve et under i denne skikkelse. Hvordan skal jeg 

forklare Dem det nærmere?! Sæt engang for eksempel, at jeg gennem år, hver nat 

havde haft den samme drøm, i hvilken en - lad os sige et væsen fra en anden verden 

belærte mig - og ikke blot gennem det skiftende spejlbillede af min egen udvikling 
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viste mig, hvor langt jeg i virkeligheden var fra den magiske modenhed og fra at 

kunne opleve et "under", men også i rene forstandsspørgsmål - som dem, hvormed 

jeg tit beskæftiger mig - gav mig svar, over hvilke jeg bestandig måtte gruble. De 

forstår mig: et sådant væsen erstatter en al den lykke som man kan drømme sig til 

her på jorden. Det er for mig broen, der forbinder mig med det "hinsidige" - 

jakobsstigen, ad hvilken jeg fra hverdagens mørke kan stige op i lyset - min fører 

og ven. Og alt mit håb, al min tillid til at jeg ikke ad de dunkle veje min sjæl 

vandrer, vil forvilde mig ud i vanvid og mørke, sætter jeg til "det", der endnu aldrig 

har løjet for mig. - Da stik imod alt, hvad han har sagt til mig, krydser et "under" 

min vej! Hvem skal jeg nu tro? Var det, som i mange år bestandig har fyldt mig, en 

løgn? Hvis jeg skulle tro dette - jeg ville hovedkulds styrte i en bundløs afgrund. - 

Og dog er underet sket! Jeg ville juble af glæde, hvis -" 

"Hvis?" afbrød jeg hende åndeløs. Måske ville hun selv sige det forløsende ord, 

og jeg kunne tilstå alt. 

"- hvis jeg erfarede, at jeg havde taget fejl - at det ikke var noget under! Men jeg 

ved lige så bestemt som jeg sidder her, at jeg ville gå til grunde derover," (mit 

hjerte stod næsten stille) "over fra himlen atter at skulle stige ned på denne jord? 

Tror De da også, at noget menneske ville kunne bære dette?" 

"Bed deres fader om hjælp!" sagde jeg, rådløs af angst. 

"Min fader? Om hjælp?" Hun så uforstående på mig: "Hvor der kun gives mig 

to veje at vandre, hvordan skulle han da finde den tredje? Ved De hvad den eneste 

redning for mig ville være? At der skete det samme for mig som der er sket med 

Dem. At jeg i dette øjeblik kunne glemme alt, der ligger bag mig - hele mit liv til 

denne dag! Er det ikke mærkeligt: Hvad De føler som en ulykke, ville være den 

højeste lykke for mig!" 

Vi tav begge en stund. Så greb hun pludselig min hånd og smilte. Næsten glad. 

"Jeg vil ikke have, at De gør Dem bekymringer for min skyld!" (hun trøstede 

mig - mig!) - "Før var De så glad og lykkelig over foråret derude, og nu er De 

sørgmodigheden selv. Jeg skulle overhovedet ikke have fortalt Dem noget. Riv alt 

dette ud af Deres tanker, og vær glad som før. Jeg er jo selv så glad." 

"De? Glad? Mirjam?" afbrød jeg hende bittert. 

Hun satte et overbevisende ansigt op: "Jo, jeg er virkelig glad! Da jeg gik op til 

Dem, var jeg så forfærdelig angst - jeg ved ikke hvorfor: Jeg kunne ikke frigøre 

mig fra den følelse, at De svævede i en stor fare," - jeg lyttede anspændt - "men i 

stedet for at blive glad over, at jeg fandt Dem sund og glad, har jeg sat Dem i 

dårligt humør." 

Jeg tvang mig til at stille et muntert ansigt op: "Og De kan gøre mig i godt 

humør igen ved at køre en tur med mig". (Jeg anstrengte mig for at lægge så meget 
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overmod i min stemme som muligt.) "Jeg kunne dog lide at se, om jeg ikke en gang 

kunne forjage Deres triste tanker, Mirjam. Sig, hvad De har lyst til: De er jo endnu 

ikke en ægyptisk troldmand, men kun en ung pige som "foråret" kan spille mangt 

et puds..."  

Hun blev pludselig helt overstadig: "Men hvad går der dog af Dem i dag, hr. 

Pernath? Sådan har jeg aldrig set Dem før. Hos os jødepiger er det jo som bekendt 

forældrene, der er "foråret", og vi har kun at lystre. Gør det naturligvis også. Det 

ligger os i blodet - dog ikke for mit vedkommende," tilføjede hun alvorligt. "Min 

moder gjorde oprør, da man ville gifte hende med den forfærdelige Aaron 

Wassetrum." 

"Hva´be´ha´r? Deres moder? Med marskandiseren dernede?" 

Mirjam nikkede: "Gud være lovet, blev det ikke til noget! Men for den stakkels 

mand, var det et tilintetgørende slag." 

"Stakkels mand, siger De?" for jeg op: "Fyren er jo en ren forbryder!" 

Hun bøjede eftertænksomt hovedet: "Ja, han er en forbryder, men den, der har et 

sådant udseende som han, og ikke bliver en forbryder, han må være en profet." 

Jeg rykkede nysgerrigt nærmere til hende: "Ved De noget nærmere om ham? 

Det ville interessere mi af særlige..." 

"Hvis De blot én gang havde kastet et blik ned i hans butik, ville De straks være 

klar over, hvordan der ser ud i hans sjæl. Jeg siger dette, fordi jeg tit var dernede 

som barn.. Hvorfor ser De så forbavset på mig? Er det da så mærkværdigt? Imod 

mig var han altid god og venlig. En gang - husker jeg - forærede han mig oven i 

købet en stor lynende sten, som jeg havde syntes særlig godt om blandt alle hans 

sager. Min moder sagde, at det var en brillant, og jeg måtte naturligvis straks levere 

den tilbage. 

Først ville han ikke tage imod den, så rev han den pludselig ud af hånden på 

mig og kastede den fuld af raseri fra sig. Jeg så, hvordan tårerne styrtede ud af hans 

øjne, jeg kunne allerede dengang hebraisk nok til at forstå, hvad han mumlede: 

"Alt, hvad min hånd rører ved er forbandet!" Det var sidste gang, jeg besøgte ham. 

Aldrig siden har han opfordret mig til at komme ned til sig. Jeg ved også, hvorfor: 

havde jeg ikke forsøgt at trøste ham, ville alt være blevet ved det gamle, men da det 

gjorde mig ondt for ham, og jeg ville sige ham det, ville han ikke se mig mere. De 

forstår det ikke hr. Pernath? Og dog er det simpelt nok: Han er besat - et menneske 

der straks bliver mistroisk, grænseløst mistroisk, når nogen rører ved hans hjerte. 

Han anser sig for mange gange grimmere, end han i virkeligheden er - hvis dette da 

overhovedet er muligt - og deri har al hans tænken og handlen sin rod. Man siger, 

at hans hustru holdt meget af ham - måske var det mere af medlidenhed end 

kærlighed - men der var i det mindste mange, der troede det. Den eneste der var 
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dybt overbevist om det modsatte, var ham selv. Overalt vejrer han kun forræderi og 

had. 

Kun med sin søn, gjorde han en undtagelse. Om det stammede fra, at han havde 

set ham vokse op fra barn - altså været vidne til den langsomme fremspiren af hvert 

karaktertræk og derfor aldrig fandt et svagt punkt, hvor han kunne sætte sin mistro 

ind, eller det lå i det jødiske blod: at kaste al kærlighed han var i stand til at føle, 

over på sine efterkommere - vor races instinktive frygt for at skulle uddø og altså 

ikke komme til at opfylde den mission, som vi har glemt, men som stadig lever sit 

dunkle liv i os - hvem kan vide det?!" 

Med en omtanke, der næsten grænsede til visdom, og som det er forunderligt at 

finde hos en ubelæst mand som han, ledede han sin søns opdragelse. Med en 

psykologs skarpsindighed bortryddede han enhver oplevelse, der kunne bidrage til 

at udvikle et barns samvittighed - for at spare det for sjælelige lidelser i fremtiden. 

Som lærer for barnet havde han antaget en fremragende lærd, der forfægtede den 

antagelse, at dyrene var uden følelser, og at deres smerteytringer kun var en 

mekanisk refleks. At presse så meget glæde og nydelse som muligt ud af en hver 

skabning til fordel for sig selv, og så kaste skallen væk som ubrugelig og unyttig: 

det var hans pædagogiske ABC. 

At pengene som standart og nøgle til "magten" måtte komme til at spille den 

første rolle heri, kan De vel tænke Dem til, hr. Pernath. Og da Wassertrum selv 

omhyggeligt havde fordulgt sine egne rigdomme for at kunne øve indflydelse i det 

skjulte, så udtænkte han et middel til at muliggøre det samme for sin søn, samtidig 

med, at han sparede ham for kvalerne ved at leve i tilsyneladende fattigdom: han 

gennemsyrede sønnen med den infernalske løgn om "skønhed", bibragte ham både 

af indre og ydre vej de æstetiske principper herfor, lærte ham dette: udadtil at spille 

rollen som liljen på marken og i sit indre at være en ådselgrib. 

Selvfølgelig var dette med "skønheden" ikke noget som han selv havde fundet 

på - det var vel "forbedringen" af et råd, den lærde havde givet ham. 

At hans søn siden fornægtede ham, når og hvor han kunne, tog han ham ikke 

ilde op. Tværtimod: han pålagde ham det som en pligt, thi hans kærlighed var 

uselvisk og - som min fader engang sagde - af den art, der rækker ud over graven." 

Mirjam tav et øjeblik, og jeg så, hvordan hendes tanker spandt sig videre, og 

hørte det af den forandrede klang i hendes stemme, da hun sagde: 

"Sælsomme frugter vokser på jødedommens træ!" 

"Sig mi engang, Mirjam, har De aldrig hørt fortælle, at Wassertrum havde en 

voksfigur stående i sin butik?" spurgte jeg. "Jeg husker ikke mere, hvem der 

fortalte mig det, måske er det kun noget, jeg har drømt." 
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"Nej, nej, det er rigtigt nok, hr. Pernath: en voksfigur i legemsstørrelse står i en 

krog, hvor han sover på en stråmadras mellem alt det værste skrammel. Han skal 

for mange år siden have købt den af en markedsgøgler, blot fordi den lignede en 

ung, kristen pige, der engang var hans elskerinde." 

"Charouseks moder!" for det ud af mig. "De kender ikke hendes navn, Mirjam?" 

Mirjam rystede på hovedet: "Nej, men hvis De bryder Dem om det, skal jeg 

skaffe Dem det at vide." 

"Nej, nej, Mirjam, det er mig fuldkomment ligegyldigt," - jeg så af hendes 

lynende øjne, at hun var kommet i ekstase, hun turde ikke mere komme til sig selv, 

tænkte jeg - "men hvad der interesserer mig mere, er det emne, De før flygtigt 

berørte: "foråret". Deres fader vil dog sikkert ikke øve pres på Dem, når De engang 

gifter Dem?" 

Hun lo overgivent: "Min fader? Hvor kan De dog tro det?" 

"Det er sandelig et stort held for mig." 

"Hvorfor det?" spurgte hun uforstående. 

"Fordi jeg da altid har en chance." 

Det var kun en spøg, og hun opfattede den heller ikke som andet, men hun rejste 

sig dog hurtigt og gik hen til vinduet, for at jeg ikke skulle se, at hun blev rød. 

Jeg bøjede straks af for at hjælpe hende ud af hendes forlegenhed: 

"Som gammel ven tør jeg måske bede Dem om dette: at fortælle mig, når det 

engang kommer så langt. Eller tænker De på at forblive ugift, Mirjam?" 

"Nej, nej, nej!" - hun gjorde en så afværgende bevægelse, at jeg uvilkårligt 

måtte smile - "en gang må jeg jo gifte mig." 

"Selvfølgelig!" 

Hun blev nervøs som en backfisch: "Kan De da ikke forholde Dem alvorlig blot 

et minut, hr. Pernath?" 

Jeg satte lydigt et gravalvorligt ansigt op, og hun fortsatte: 

"Når jeg siger, at jeg en gang må gifte mig, så er det ikke, fordi jeg mener, jeg 

har grublet over de nærmere omstændigheder, men fordi jeg ville stå uforstående 

over for livets mening, hvis jeg skulle nødes til at antage, at jeg var blevet sat i 

verden som kvinde for at forblive barnløs." 

For første gang i den tid, jeg havde kendt hende, så jeg det kvindelige i hendes 

træk. 

"Det hører til mine drømme," fortsatte hun dæmpet, "at forestille mig det som 

det endelige mål, når to væsener smelter sammen til det - som... Har De aldrig hørt 

om den ægyptiske Osiris-dyrkelse? - smelter sammen til det, hvorpå hermafroditten 

står som symbol." 

Jeg lyttede anspændt: "Hermafroditten?" 
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"Jeg mener den magiske forbindelse af halvt mandligt og halvt kvindeligt i 

menneskeheden til en halvgud. Som endeligt mål! Nej ikke som endeligt mål, men 

som begyndelsen til en ny vej, der er evig - ikke har nogen ende." 

"Og håber De engang at finde den som De søger?" spurgte jeg ophidset. "Kan 

det ikke tænkes, at han lever i et fjernt land - måske ikke engang her på jorden?" 

"Det ved jeg ikke," sagde hun roligt, "jeg har kun at vente. Hvis han er skilt fra 

mig af tid og rum - hvad jeg dog ikke tror, thi hvorfor skulle jeg da være bundet her 

til ghettoen - og jeg ikke finder ham, da ville mit liv have været uden mål og kun et 

legetøj i en idiotisk dæmons hånd. Men je beder Dem, hr. Pernath: Lad os ikke tale 

mere derom - det får sådan en hæslig, jordisk bismag, og jeg vil ikke -" 

Hun afbrød sig selv. 

"Hvad vil De ikke, Mirjam?" 

Hun løftede hånden, rejste sig hurtigt og sagde: "De får besøg, hr. Pernath!" 

En silkekjole raslede ude på gangen. 

Det bankede på døren. 

Angelina! 

Mirjam ville gå. jeg holdt hende tilbage: 

"Må jeg præsentere: Fru grevinde..." 

"Nu kan man snart ikke køre her mere, hr. Pernath. Overalt er stenbroen 

brækket op. Hvornår vil De dog flytte til et menneskeligt kvarter, hr. pernath?... 

Udenfor smelter sneen og himlen jubler, så man føler det som ens bryst skal 

sprænges, og De murrer stadig inde i Deres drypstenshule som en gammel frø... I 

går var jeg hos min juvelér, og han sagde, De var en af vor tids kunstnere, der 

lavede de fineste gemmer - måske en af de største, der nogensinde har levet!" 

Angelina pludrede lystigt løs, og jeg var fortryllet. Så kun hendes strålende, blå 

øjne, hendes små fødder i de skinnende lakstøvler - så hendes lunefulde, lille 

ansigt, der tittede frem fra den store pels. 

Hun gav sig næppe tid til at trække vejret. 

"Henne på hjørnet venter min vogn. Jeg var bange for ikke at træffe Dem 

hjemme. De har dog forhåbentligt ikke spist til middag? Vi kører først - ja, hvorhen 

skal vi køre?... Vi kører ud til stadsparken... Kom, kom, tag Deres hat. De spiser til 

middag med mig - og så snakker vi om alt muligt lige til i aften. Tag dog nu Deres 

hat! Hvad venter De på? Nede i vognen ligger der et varmt, blødt tæppe, det putter 

vi os ind i - så skal vi nok holde varmen." 

Hvad skulle jeg sige?! 

"Jeg har lige aftalt en køretur med min vens datter." 

Men Mirjam havde allerede sagt farvel til Angelina, inden jeg fik talt ud. 

Jeg fulgte hende til hendes dør, endskønt hun ville forhindre mig deri. 
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"Mirjam, jeg kan ikke her på trappen sige Dem, hvor højt jeg sætter Dem, og at 

jeg tusind gange hellere var sammen med Dem end -" 

"De må ikke lade damen vente på Dem, hr. Pernath," sagde hun indtrængende: 

"farvel og god fornøjelse!" 

Hun sagde dette så hjerteligt og ukunstlet, men jeg så, at glansen i hendes øjne 

var slukket. Hun skyndte sig ind. Sorgen snørede min strube sammen. Det var mig 

som om, jeg havde mistet en verden. 

... 

Som i en rus sad jeg ved Angelinas side. Vi kørte i rasende trav gennem de 

stærkt befærdede gader. Livets brænding sydede omkring mig, lysende jog livet 

forbi mig: lynende juveler i ørenringe og armbånd, blanke cylinderhatte, hvide 

damehandsker, en gøende puddel med rød halssløjfe, der ville bide i vognhjulene, 

skummende heste der susede os forbi, mens solen skinnede i det blanke seletøj, et 

butiksvindue hvori der stod skåle fulde af perlesnore og funklende smykker, 

skinnende silke om slanke kvindehofter. 

Den bidende vind der skar os i ansigterne, gjorde varmen af Angelinas legeme 

dobbelt berusende. 

Betjentene på gadehjørnerne sprang respektfuldt til side, når vi jog forbi dem. 

Så gik det i skridt over kajen - der var én eneste lang vognrække - forbi den 

sammenstyrtede stenbro, hvor en menneskemængde stod og gloede. 

Jeg så næppe derhen: Det mindste ord fra Angelinas mund, hendes øjenvipper, 

den umærkelige bevægelse af hendes læber - alt, alt var mig uendeligt meget 

vigtigere end at være vidne til, hvordan isflagerne slyngedes imod de søndrede 

brofundamenter. 

Parkveje. Så - faststampet, elastisk jord. Løvet raslede under hestenes hove. 

Fugtig luft, bladløse kæmpetræer fulde af kragereder, døde, grønne plæner med 

hvidlige øer af smeltende sne - alt drog forbi mig som i en drøm. Kun med nogle 

få, næsten ligegyldige ord omtalte Angelina dr. Savioli. 

"Nu, da faren er ovre," sagde hun med næsten barnlig frimodighed, "og jeg ved, 

at han er i god bedring, synes alt det jeg har gennemlevet, mig så forfærdeligt 

kedeligt. Nu vil jeg atter være glad, lukke øjnene og dykke ned i livets tindrende 

skum. Jeg tror, alle kvinder er således. De vil blot ikke være ved det. Eller de er så 

dumme, at de ikke selv ved det. Mener De ikke også?" (Hun hørte slet ikke efter, 

hvad jeg svarede.) 

"For øvrigt interesserer kvinder mig ikke det mindste - de er så uinteressante. 

De må ikke opfatte det som smiger, men - den blotte nærværelse af en mig 

sympatisk mand, er mig mere værd end selv den interessanteste samtale med en 

klog kvinde... Det er jo ikke om andet end klæder, samtalen mellem kvinder drejer 
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sig... Og moderne veksler jo ikke så hurtigt. Ikke sandt? Er jeg letsindig?" spurgte 

hun pludselig koket og på en så fortryllende måde, at jeg måtte gøre vold på mig 

selv for ikke at tage hendes lille hoved mellem mine hænder og kysse hendes 

nakke. "sig blot, at jeg er letsindig!" 

Og hun lænede sig endnu tættere ind til mig. 

Vi kørte forbi buskadser og prydplanter, der var omviklede med halm, så at de i 

deres hylstre lignede kroppene af forfærdelige uhyrer med afhuggede lemmer og 

hoveder. Folk sad på bænkene og slikkede sol. De så efter os og stak hovederne 

sammen. Vi tav en stund og hengav os til vore egne tanker. Hvor var Angelina dog 

helt anderledes, end jeg havde tænkt mig hende! Det var som om hun først i dag 

var blevet kød og blod for mig! Var det virkelig den samme kvinde, jeg havde 

trøstet dengang i domkirken? Jeg kunne ikke løsrive mit blik fra hendes halvåbne 

mund.  

Hun sagde stadig intet. Syntes i ånden at se et billede for sig. Vognen kørte 

langs med en fugtig eng. Det duftede af vågnende jord. 

"Ved De ... fru..?" 

"Kald mig dog Angelina," afbrød hun mig dæmpet. 

"Ved De, Angelina, at - at jeg i nat hele tiden har drømt om Dem?" fik jeg 

endelig fremstammet. 

Hun gjorde en lille hurtig bevægelse, som om hun ville trække sin arm til sig, 

og stirrede forbavset på mig: 

"Hvor mærkeligt! Og jeg om Dem! Jeg tænkte netop på det samme!" 

Atter gik samtalen i stå, og vi anede, at vi begge havde drømt det samme. 

Jeg følte hendes blods skælven. Hendes arm sitrede umærkeligt mod mit bryst. 

Hun vendte krampagtigt sit blik fra mig og stirrede ud i det fri. 

Langsomt førte jeg hendes hånd til mine læber, strøg den hvide, duftende 

handske til side, hørte hvordan hun gispede efter vejret, og trykkede, vild af elskov, 

mine tænder mod hendes håndflader. 

... 

Nogle timer senere gik jeg som beruset gennem aftentågen ind mod byen. 

Planløst drev jeg af sted, og gik længe, uden at vide det, i ring. 

Så stod jeg ved floden, bøjet over et jerngitter, og stirrede ned i de brusende 

bølger.  

Stadig følte jeg Angelinas arme om min nakke, så for mig springvandskummen, 

hvor vi engang for mange år siden havde taget afsked med hinanden (visne 

elmeblade drev på dens vande), og atter vandrede hun sammen med mig - som hun 

nylig havde gjort - med hovedet lænet mod min skulder, tavs, gennem den 

slumrende slotspark. 
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Jeg satte mig på en bænk og trak hatten dybt ned over øjnene for at drømme. 

Vandet bruste af sted under broen, og dets brusen kvalte de hendøende lyde fra 

den slumrende by. Når jeg fra tid til anden svøbte mig tættere ind i min kappe og så 

op, lå floden hyllet i dybe skygger, indtil den endelig, under den faldende nat, blev 

helt sortgrå. Kun skummet fra stømbryderne gik som en hvid stribe fra bred til 

bred. 

Jeg gyste ved tanken om atter at skulle vende tilbage til mit triste hus. 

En kort, strålende eftermiddag havde for stedse gjort mig til en fremmed i min 

bolig. I løbet af få uger - måske kun få dage - ville lykken være forbi - o intet være 

tilbage uden et vemodigt, skønt minde. 

Og så? Så var jeg hjemløs, både her og hisset - på begge sider af floden. 

Jeg rejste mig! ville endnu engang gennem parkgitteret kaste et blik på slottet, 

bag hvis vinduer hun sov, før jeg vendte tilbage til ghettoen. 

Jeg gik tilbage ad samme vej, jeg var kommet. Forvildede mig i den tætte tåge 

ind mellem lange husrækker, kom over øde pladser, så sorte monumenter truende 

dukke frem, ensomme skilderhuse og snørklede barokfacader. Den matte glans fra 

en lanterne voksede i kæmpemæssige, fantastiske ringe i afblegede regnbuefarver 

ud af tågen, blev til et bleggult, stikkende øje og forsvandt bag mig. 

Jeg gik op ad brede stentrappetrin, der var bestrøet med grus. Hvor var jeg? En 

hulvej der gik stejlt opad? Glatte havemure til højre og venstre? Et træs nøgne 

grene tonede frem. Det så ud som om det voksede ned fra himlen: stammen var 

skjult bag den tætte tågemur. 

Et par rådne, tynde kviste knækkede, da min hat strejfede dem, og gled fra min 

kappe ned i den tågede, grå afgrund, der lå skjult for mine fødder. Så et lysende 

punkt: et ensomt lys i det fjerne - et eller andet sted - gådefuldt - mellem himmel 

og jord. 

Jeg måtte være faret vildt. Det måtte være den "gamle slotsvej" i den 

fürstenbergske have. 

Så lange strækninger af opblødt jord. Endelig en brolagt vej. En mægtig skygge 

rager højt i vejret, med en sort, stiv tophue på hovedet: "Daliborka" - "Hunger-

tårnet", hvor mennesker engang vansmægtede mens konger jog vildtet nede i 

"Hirschgraben". 

En snæver gyde, næppe bred nok til at presse sig igennem - jeg stod foran en 

række huse, ikke højere end jeg selv. Når jeg strakte armene i vejret, kunne jeg røre 

ved taget. 

Jeg var i "Guldmagergyden", hvor i middelalderen de alkymistiske adepter 

glødede De vises sten og forgiftede månens stråler. 
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Der førte ingen anden vej tilbage, end den jeg var kommen. Men jeg kunne ikke 

finde udgangen igen - stødte mod et trægitter. 

Det nytter ikke noget, sagde jeg til mig selv. Jeg må vække en af beboerne, for 

at han kan vise mig vej. Mærkværdigt, at et hus afslutter gaden - større end de 

andre og øjensynligt beboet? Jeg husker ikke at have set det før. Det må sikkert 

være hvidmalet, siden det lyser sådan gennem tågen? 

Jeg kravlede over gitteret. Kom over en lille græsplæne. Et vindue. Jeg pressede 

ansigtet mod ruderne: kun mørke. Jeg bankede på vinduet. 

Da så jeg én gå derinde: en ældgammel mand med en brændende kærte i 

hånden. han gik med vaklende oldingeskridt frem til midten af værelset, blev 

stående, drejede langsomt hovedet om mod de støvede alkymiske retorter og kolber 

på væggen, betragtede eftertænksomt de kæmpemæssige spindelvæv i krogene - og 

rettede så pludseligt sit blik mod mig.  

Skyggen fra hans kindben faldt ned over hans øjenhuler, så det så ud som om de 

var tomme som hos en mumie. Han så mig øjensynligt slet ikke. 

Jeg bankede på ruden. Han hørte mig ikke, men gik lydløst som en søvngænger 

ud ad døren. 

Jeg ventede forgæves. Bankede på døren. Ingen lukkede op. 

Jeg havde intet andet at gøre end at søge så længe indtil, jeg da endelig også 

fandt gyden. 

... 

Var det ikke bedst, at jeg for en stund slog mig ned blandt mennesker? tænkte 

jeg. For eksempel opsøgte mine venner: Zwakh, Prokop og Vrieslander i den gamle 

café, hvor de holdt til om natten! Blot for at døve min længsel efter Angelinas kys i 

det mindste for et par timer? Hurtigt begav jeg mig på vej. 

Som et trekløver af døde sad de omkring det ormstukne, gamle bord - alle tre 

med hvide, tynde lerpiber mellem tænderne. Værelset var fuldt af røg. Man kunne 

næppe skelne deres ansigter, i den grad slugte de mørkebrune vægge det 

sparsomme lys fra den gammeldags hængelampe. 

I en krog sad den indtørrede, ordknappe, gamle opvartningspige med sin 

evindelige strikkestrømpe, det farveløse blik og den gule andenæbsnæse! Matrøde 

forhæng skjulte de lukkede døre, så man kun hørte stemmerne inde fra de 

tilstødende værelser som en bisværms fjerne summen. 

Vrieslander lignede med sin kegleformede hat med den brede skygge, sit 

overskæg, sin blygrå ansigtsfarve og arret under venstre øje en beruset hollænder 

fra et glemt århundrede. 

Prokop havde stukket en gaffel gennem sine musikerlokker, trommede 

ustandseligt på bordet med sine spøgelsesagtige, lange, knokkelfingre og 
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betragtede, fuld af beundring, Zwakh, der var i færd med at forsyne en sværmavet 

arrakflaske med en marionetpurpurkappe. "Det skal være Babinski," forklarede 

Vrieslander mig dybt alvorligt. "De ved ikke hvem Babinski var! - Zwakh fortæl 

hurtigt Pernath, hvem Babinski var!" 

"Babinski" begyndte Zwakh straks, uden så meget som et øjeblik at se op fra sit 

arbejde, "Babinski var en berømt rovmorder i Prag. I mange år drev han siin 

skændige håndtering uden, at nogen opdagede det. Lidt efter lidt gik det dog op for 

en del bedre familier, at snart dette, snart hint kvindelige medlem manglede ved 

middagsbordet, for aldrig at vise sig mere. Selv om dette nu også havde sine 

behagelige sider, idet man så ikke behøvede at lave så meget mad, så kunne man 

dog ikke lade denne beklagelige omstændighed ude af betragtning, at familiens 

anseelse let kunne lide herunder, og at man risikerede at komme i folkemunde. 

Navnlig når det drejede sig om giftemodne døtres sporløse forsvinden." 

Avisrubrikken: "Vend tilbage - alt er tilgivet voksede og voksede - en 

omstændighed som Babinski, der var letsindig som de fleste professionelle 

mordere, ikke havde taget med i betragtning - og vakte tilsidst almindelig 

opmærksomhed. 

I den kønne lille landsby Krtsch i nærheden af Prag havde Babinski, der var af 

uudpræget idyllisk natur, efterhånden ved ufortrøden flid fået grundlagt et lille, 

men hyggeligt hjem. Et lille hus der skinnede af properhed, og en have med 

blomstrende geranier. 

Da hans indtægter ikke tillod, at han begravede hvert af sine ofre under et 

blomsterbed - hvad han helst havde set - så måtte han nøjes med at jordfæste dem 

under en beskeden, græsbevokset og til samme formå anlagt gravhøj, der uden 

besvær lod sig forlænge, når virksomheden eller sæsonen krævede det. 

På dette indviede sted plejede Babinski hver aften efter dagens slid og møje at 

sidde og spille allehånde tungsindige melodier på sin fløjte." 

"Holdt!" afbrød Josua Prokop ham. Han trak en nøgle op af lommen, satte den 

for munden som en klarinet og sang: "Zimzerlim Zambusla-deh." 

"Var De da til stede, siden De kender melodien så godt?" spurgte Vrieslander. 

Prokop tilkastede ham et arrigt blik: "Nej, dertil levede Babinski for alt for 

længe siden. Men hvad han spillede, må jeg som komponist dog vel bedst vide. Det 

har De ingen forstand på. De er ikke musikalsk. - Zimzerlim Zambusla-busla-deh." 

Zwakh hørte grebet til, og da Prokop havde stukket nøglen til sig igen, fortsatte 

han: 

"Den stadigt voksende gravhøj begyndte efterhånden at vække naboernes 

mistanke, og en politibetjent fra forstaden Zizkov, som tilfældigvis på afstand var 

vidne til, hvordan Babinski tog livet af en gammel dame af det bedre selskab, 
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tilkommer æren for at have sat en stopper for dette udyrs videre virksomhed. Man 

arresterede Babinski i hans tusculum. 

Retten dømte ham under hensyntagen til formildende omstændigheder til at lide 

døden ved hængning og overdrog firmaet til Brødrene Leipen - reb en gros og en 

detail - at levere de fornødne rekvisitter til skarpretteren mod tilbørlig kvittering. 

Men nu føjede det sig så, at strikken brast. Babinski blev derfor benådet med 

livsvarigt fængsel. 

Tyve år tilbragte rovmorderen bag Sankt Pankraz' mure, og aldrig kom en 

bebrejdelse over hans læber - endnu den dag i dag mindes straffeanstaltens 

funktionærer hans eksemplariske opførsel, ja, denne vandt i den grad påskønnelse, 

at man på vor allerhøjeste kejsers fødselsdage, gav ham lov til at spille nogle 

stykker på fløjte." 

Prokop greb atter sin nøgle, men Zwakh holdt fast på hans hånd. 

"Ifølge almindelig amnesti blev resten af straffen eftergivet Babinski, og han fik 

plads som portner i et nonnekloster. Det lettere havearbejde som han også havde at 

besørge, fik han let fra hånden, takket være den indsigt han havde vundet fra sin 

tidligere virksomhed. Så han fik også tid til at forædle sit hjerte og sin ånd gennem 

omhyggeligt udvalgt lekture. 

Følgerne heraf var yderst glædelige. Når priorinden lørdag aften gav ham 

tilladelse til at gå et lille svip på kroen, for at han kunne få lidt opmuntring, kom 

han hjem præcis på slaget 12 og fortalte, at den almindelige morals forfald gjorde 

ham så bedrøvet, og at der færdedes så meget lyssky pak på landevejene, at ethvert 

fredsommeligt menneske gjorde klogest i at være i seng til sømmelig tid. 

I Prag var der opstået den uskik at sælge små voksfigurer i rød kappe, som 

skulle forestille Babinski. Ikke en af de af skæbnen ramte familier undlod at købe 

en sådan. Intet kunne bringe Babinski i den grad i harnisk, end når han i en butik så 

en af disse voksfigurer. 

"Det er i høj grad uforskammet og vidner om en sjælsråhed uden lige bestandig 

at blive ved at rive en mand hans ungdomsfejltrin i næsen," plejede han at sige, "og 

det er meget beklageligt, at der ikke fra øvrighedens side bliver gjort noget for at 

forebygge dette indgreb mod privatlivets fred." 

Endnu på sit dødsleje udtalte han sig i lignende retning. Ikke forgæves, thi kort 

efter forbød øvrigheden al handel med de malplacerede Babinski-figurer." 

Zwakh tog en mægtig slurk af sin grog, og alle tre grinte som djævle, så drejede 

han forsigtigt hovedet om mod den farveløse opvartningspige, og jeg så, hvordan 

hun knuste en tåre. 
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"Nå, har De ikke noget at give til fælles bedste, højtærede kollega?" sagde 

Vrieslander efter en lang pause, hvor enhver beskæftigede sig med sine egne 

tanker. 

Jeg fortalte ham om min vandring gennem tågen. Da min beretning kom til det 

sted, hvor jeg havde set det hvide hus, tog alle tre af lutter spænding piberne ud af 

munden, og da jeg sluttede, huggede Zwakh næven i bordet og råbte: 

"Det var som pokker! Alle eksisterende sagn oplever Pernath i egen person! A 

propos Golem - De ved vel, at gåden er blevet opklaret?" 

"Opklaret?" spurgte jeg forbløffet. 

"De kender vel den forrykte jødiske tigger Haschile? Ikke? Nå! Haschile var 

Golem." 

"En tigger var Golem?" 

"Ja, Haschile var Golem. I eftermiddags gik genfærdet ved højlys dag 

sjælefornøjet gennem Salniterade iført den bekendte dragt fra det 17. århundrede, 

og her fangede rakkeren ham med et hundenet." 

"Hvad skal det sige? Jeg forstår ikke et ord!" udbrød jeg. 

"Jo, hør: Det var Haschile! Han havde for nogen tid siden fundet dragten i en 

gadedør! For øvrigt, for at komme tilbage til det hvide hus: det er frygtelig 

interessant. Et gammelt sagn fortæller nemlig, at der oppe i Alkymistgade står et 

hus, som kun bliver synligt i tåge, og da kun for "søndagsbørn". Man kalder det 

"Muren ved den sidste lygte". Når man går derop om dagen, ser man kun en stor 

grå sten - bagved skråner jorden stejlt ned til "Hirschgraben". Sikken et held, at De 

ikke gik blot et skridt videre frem! De var ufejlbarligt styrtet ned og havde knust 

hvert et ben i hele kroppen! 

Under stenen, fortæller man, Hviler der en mægtig skat. Stenen skal være 

nedlagt af de "asiatiske brødre", som man siger har grundlagt Prag, som grundsten 

for et hus, der engang ved dagenes ende skal tages i besiddelse af et menneske - 

eller rettere sagt: en hermafrodit - en skabning, der både er mand og kvinde. Den 

skal bære et billede af en hare i sit skjold. I parentes var haren Osiris symbol. 

Derfra stammer sikkert også skikken med påskeharer. 

Indtil den tid kommer, fortæller man, holder Metusalem i egen person vagt på 

stedet, for at Satan ikke skal slå ned på stenen og avle en søn med den: den såkaldte 

Armilos. Har De aldrig hørt fortælle om denne Armilos? Endog hvordan han skal 

se ud, hvis han engang kommer til verden, véd man - det vil sige: de gamle 

rabbinere véd det: han skal have et hår af guld, bagtil samlet i en dusk, og desuden: 

to isser, seglformede øjne og arme lige ned til fødderne." 

"Ham kunne jeg lide at tegne," brummede Vrieslander og søgte efter en blyant. 
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"Derfor, pernath: Hvis De engang skulle have det held at blive en hermafrodit 

og finde den nedgravede skat" indskød Prokop, "så glem ikke, at jeg altid har væres 

Deres bedste ven." 

Jeg var ikke oplagt til spøg, og jeg følte som et let stik i hjertet. Zwakh kunne se 

det på mig, selv om han ikke vidste grunden, thi han kom mig hurtigt til hjælp:  

"I det mindste er det højst mærkværdigt, næsten uhyggeligt, at Pernath har haft 

en vision på hint sted, der er så nøje knyttet til ældgamle sagn. Der er en sælsom 

sammenhæng mellem mange ting, og et menneske kan ikke løsrive sig fra den 

forfærdende følelse heraf, når hans sjæl ejer evnen til at se ting, som det ikke er 

andre forundt at opfatte. Det nytter ikke at nægte det: det oversanselige er det 

interessanteste af alt! Hvad mener I?" 

Vrieslander og Prokop var blevet alvorligere, og begge anså et svar for 

overfødigt. 

""Hvad mener De Eulalia?" gentog Zwakh og vendte sig om. "Er det 

oversanselige ikke det interessanteste af alt?" 

Den gamle opvartningspige kløede sig med strikkepinden oven i hovedet, 

sukkede, rødmede og snerrede så: "A, må jeg være fri for Deres uartigheder!" 

"Der har været en fordømt spænding i luften hele dagen," sagde Vrieslander, 

efter at vor munterhed havde lagt sig. "Ikke et penselstrøg har jeg kunnet lave. Hele 

tiden måtte jeg tænke på Rosina, som hun dansede rundt i den slubrende 

overfrakke."  

"Er hun atter blevet fundet?" spurgte jeg. 

"Fundet?" Det lyder godt. Sædelighedspolitiet har skaffet hende engagement for 

længere tid! Måske en tak fra politikommissæren fra dengang hos Loisitschek? I 

hvert tilfælde er hun nu i... feberagtig aktivitet og bidrager sit til at drage fremmede 

til jødekvarteret. En rigtig livlig pige er hun forresten blevet i så kort en tid." 

"Man må undres, når man betænker, hvad en kvinde kan få ud af en mand, blot 

ved at gøre ham forelsket i sig," indskød Zwakh. "For at skaffe penge til at kunne 

besøge hende har Jaromir, den stakkels døvstumme fyr, kastet sig over kunsten. 

Han går rundt på værtshusene og klipper silhuetter af gæsterne." 

Prokop, der havde overhørt de sidste af Zwakhs ord, smaskede med læberne: 

"Virkelig? Er hun blevet en skønhed, Rosina? Har De allerede røvet et kys fra 

hende Vrieslander?" 

Opvartningspigen rejste sig straks og forlod indigneret lokalet. 

"Sådan en suppehøne!... Dyd!... Hm!..." brummede Prokop ærgerligt. 

"Nå, nå, hun gik dog inden hun havde fået det bedste med... Og for øvrigt var 

strømpen nu færdig," indskød Zwakh beroligende. 
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Værten bragte ny grog, og samtalen blev efterhånden mere og mere lummer. Alt 

for lummer til at den i min ophidsede sindsstemning ikke skulle gå mig i blodet. 

Jeg strittede imod, men jo mere jeg tænkte på Angelina, desto mere bruste det 

for mine øren. 

Temmelig pludseligt sagde jeg farvel. 

Tågen var blevet mere gennemsigtig. Den satte sig som fine isnåle i mit skæg, 

men var dog stadig så tæt, at jeg ikke kunne læse gadeskiltene. 

Jeg var kommet ind i en gade, jeg ikke kendte, og ville netop til at vende om, da 

jeg hørte en kalde mig ved navn: "Hr. Pernath! Hr. Pernath!" 

Jeg så mig forbavset om. En åben gadedør, over hvilken der diskret hang en 

lille, rød lanterne, gabede mig i møde, og jeg syntes at skimte en hvid skikkelse 

inde i gangen.   

Atter lød det: "Hr. Pernath! Hr. Pernath!" Denne gang næsten hviskende. 

Jeg gik forbløffet ind i gangen. 

Da slyngede to varme kvindearme sig om min hals, og jeg så ved lysskæret, der 

faldt gennem dørsprækken, at det var Rosina, der lidenskabeligt trykkede sig ind til 

mig. 
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LIST. 
 

En grå, blind dag. 

Til langt ud på morgenen havde jeg sovet, drømmeløs, bevidstløs som en 

skindød. 

Den gamle kone var blevet borte. Der var ikke varmet op i værelset. 

Kold aske lå i kakkelovnen. 

Støv på møblerne. 

Gulvet var ikke fejet. 

Frysende gik jeg op og ned i værelset. 

En modbydelig stank af fusel fyldte værelset. Min kappe, mine klæder lugtede 

af gammel tobaksrøg. 

Jeg smækkede vinduet op, lukkede det atter: - det kolde, smudsige pust fra 

gaden var uudholdeligt. 

Spurve med drivvåde fjer sad ubevægelige derude på tagrenden. 

Hvor jeg vendte blikket hen: samme grå trøstesløshed. Alt i mit indre 

sønderrevet i laser. 

Lænestolens betræk: hvor var det ikke tyndslidt! Hestehårene stak frem.. 

Jeg burde lade den betrække - - ååh, hvad: den holdt vel nok mit elendige liv 

ud! 

Og dér i vindueskarmen: denne uappetitlige, formålsløse dynge af gamle klude 

og sejlgarnsstumper! 

Hvorfor lavede jeg mig ikke en strikke af dem og hængte mig i den?! 

Da var jeg ikke mere tvunget til at se alle disse ækle, åndsfortærende ting, og 

livets grå og kvalfulde elendighed var forbi – en gang for alle! 

Ja! Det var det klogeste! Gøre en ende på det hele! 

Endnu i dag! 

Ja – endnu i formiddag! Helst slippe fri for først at spise. – En modbydelig 

tanke: at forlade denne verden med maven fuld af mad! At ligge i den våde jord 

med ufordøjede, rådnende madrester i sig! 

Blot nu solen ville lade være med at skinne – lade være med at fylde ens hjerte 

med livsglædens frække løgn! 

Nej! 

Jeg lod mig ikke mere narre – ville ikke mere være kasteboldt for en plump, 

formålsløs skæbne, som først løftede mig op, for så et øjeblik efter at puffe mig ud 

i en sump – blot for at jeg skulle lære at indse alt jordisk forfængelighed – noget, 

som jeg for længst vidste – hvad ethvert barn, enhver hund på gaden ved. 

Stakkels, stakkels Mirjam! 
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Blot jeg da i det mindste kunne hjælpe hende! 

Det gjaldt om at tage en beslutning – en alvorlig, urokkelig beslutning før den 

forbandede selvopholdelsesdrift atter vågnede i mig og foregøglede mig nye, 

lokkende billeder. 

Hvad havde de nyttet mig: alle disse budskab fra uforkrænkelighedens rige? 

Intet, intet! 

Måske havde de kun bevirket at jeg var tumlet omkring i samme kreds, og nu 

følte livet som en uudholdelig kval. 

Nej, der var kun én udvej! 

Jeg regnede ud, hvor mange penge jeg havde stående i banken. 

Ja, det var det eneste, der var at gøre – den eneste af alle mit livs intetsigende 

handlinger, der ville få nogen værdi. 

Alt, jeg ejede – de par ædelstene, der lå i min skuffe og pengene fra banken – 

ville jeg sende Mirjam. Det ville være nok til i det mindste for et par år at befri 

hende for det daglige livs bekymringer. Og jeg ville skrive et brev til Hillel og 

fortælle ham, hvorledes det stod til med ”underet”. 

Han alene kunne hjælpe hende. 

Jeg følte det: ja, han ville vide at hjælpe hende. 

Jeg tog stenene frem, stak dem i lommen og så på uret: jeg ville først gå i 

banken – i løbet af en time kunne alt være i orden. 

Og så købe en buket røde roser til Angelina! - - - -  

Det skreg i mig af smerte og vild længsel. – 

Blot leve en dag, en eneste dag endnu! 

Og endnu en gang gennemgå al denne fortærende kval. 

Nej, nej, ikke vente et eneste øjeblik mere! 

Det lindrede mig helt, at jeg ikke havde givet efter. 

Jeg så mig omkring i værelset. Var der ikke mere at gøre? 

Jo: filene dér! 

Jeg stak dem i lommen – ville kaste dem bort, når jeg kom ned på gaden. 

Jeg hadede disse file! Hvor lidt havde der ikke manglet i, at jeg kunne være 

blevet en morder.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hvem kom nu og forstyrrede mig igen? 

Det var marskandiseren. 

”Åh, kun et øjeblik, Hr. von Pernath,” bad han ude af sig selv, da jeg sagde 

ham, at jeg ikke havde tid. ”Kun et par ord.” 

Sveden løb ned ad hans ansigt, og han skælvede af ophidselse. 
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”Kan man tale uforstyrret med Dem her, Hr. von Pernath? Jeg ville ikke gerne, 

at  . . . Hillel atter kom ind. Lås hellere døren . . . eller lad os gå ind i det 

tilstødende værelse . . . ” 

Han trak i mig på sin sædvanlige, voldsomme måde. 

Han så sig et par gange ængstelig om. Så hviskede han: 

”Jeg har tænkt over det fra i går. Det er sikkert bedst at slå en streg over det, der 

er sket. Forbi er forbi.” 

Jeg søgte at læse i hans øjne. 

Han udholdte mit blik, men knugede hånden om stoleryggen – en sådan 

anstrengelse kostede det ham. 

”Dte glæder mig, Hr. Wassertrum,” sagde jeg så venligt jeg kunne; ”Livet er 

trist nok i sig selv til at man oven i købet skulle forbitre hinanden det yderligere 

ved gensidigt had.” 

”Akkurat, som man hører en trykt bog tale,” gryntede han lettet, rodede i sin 

bukselomme og trak uret med den bøjede kapsel frem; ”og for at De kan se, at jeg 

mener det ærligt, beder jeg Dem modtage denne bagatel som gave.” 

”Nej, nej, D etror da ikke . . . . ,” forsøgte jeg at indvende. 

Da kom jeg pludselig til at tænke på, hvad Mirjam havde fortalt om ham, og 

strakte hånden ud, for ikke at krænke ham. 

Han syntes dog ikke at lægge mærke dertil; thi han var med ét blevet hvid som 

en kalket væg, lyttede og stønnede: 

”Hør! Hør! Tænkte jeg det ikke n ok! Dér har vi Hillel igen! Han banker!” 

Jeg lyttede, gik ind i det andet værelse, og trak, for at berolige ham, skydedøren 

halvt for. 

Men det var denne gang ikke Hillel. Charousek trådte ind, lagde til tegn, at han 

vidste, hvem der var inde i det tilstødende værelse, fingeren på læben og 

overvældede mig i næste nu, uden at afvente, hvad jeg havde at sige, med en strøm 

af ord: 

”Åh, min højtærede, elskede Mester Pernath, hvordan skal jeg finde ord til at 

udtrykke min glæde over at træffe Dem alene og godt ved helbred.” - -  

Han talte som en skuespiller, og hans svulstige, unaturlige tale stod i en så skarp 

modsætning til hans fortrukne ansigt, at han fyldte mig med gru. 

”Aldrig, Mester, ville jeg have vovet at indfinde mig her hos Dem i de 

uanstændige pjalter, hvori De ofte så mig på gaden – og dog undså De Dem ikke 

for offentligt at trykke min hånd. Når jeg i dag kan træde frem for Dem med hvidt 

kravetøj og i en helt ny dragt – hvem tror De da, at jeg kan takke derfor? Et af de 

ædleste – ak -  mest miskendte mennesker i vor by. Rørelse overmander mig, når 

jeg tænker på ham. 
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Selv levende i beskedne forhold, har han dog altid en åben hånd for de fattige 

og nødlidende. Tidligere, når jeg så ham stå sørgmodig foran sin butik, grebes jeg 

tit af en dyb længsel efter at gå hen til ham og tavst trykke hans hånd. 

For nogle dage siden, da jeg kom forbi ham, kaldte han mig hen til sig, gav mig 

penge og satte mig derved i stand til at købe et sæt tøj på afbetaling. 

Og véd De, Mester Pernath, hvem min velgører er? –  

Jeg siger det med stolthed, fordi jeg hidentil var den eneste, der anede, hvilket 

hjerte af guld der bankede i hans bryst: det var – Hr. Aaron Wassertrum!” 

Jeg forstod selvfølgelig, at Charousek møntede sin komedie på marskandiseren, 

der stod inde i det tilstødende værelse og lyttede; men jeg var ikke klar over, hvad 

han ville opnå dermed; i hvert tilfælde syntes hans plumpe smigrerier mig absolut 

ikke egnede til at føre den mistroiske Wassertraum bag lyset. Charousek gættede 

åbenbart af min betænkelige mine, hvad jeg tænkte; thi han rystede grinende på 

hovedet og hans næste ord skulle øjensynligt overtyde mig om, at han kendte sin 

mand ud og ind og vidste, hvor tykt han turde smøre på. 

”Ja! R. – Aaron – Wassertrum! Mit hjerte er helt beklemt over, at jeg ikke selv 

kan sige ham, hvor uendelig taknemmelig jeg er ham, og jeg besværger Dem, 

Mester: fortæl ham endelig aldrig, at jeg har været her og betroet Dem alt dette. – 

Jeg ved, at menneskenes egoisme har forbitret hans liv og fyldt hans bryst med en 

dyb, mægtig og – ak – desværre kun alt for begrundet mistillid til alle. 

Jeg er sjælelæge, men også mine følelser siger mig, at det er bedste, Hr. 

Wassertrum aldrig erfarer - ikke engang af min egen mund – hvor højt jeg sætter 

ham. Det ville kun være: at udså tvivl i et ulykkeligt hjerte. Og det var det sidste, 

jeg ville gøre. Hellere må han anse mig for utaknemmelig. 

Mester Pernath! Jeg er selv en ulykkelig, og véd fra barnsben af, hvad det vil 

sige at stå ene og forladt i verden! Jeg kender ikke engang min faders navn. 

Ejheller min moder har jeg nogensinde set. Hun må være død tidligt – ” – Charouks 

stemme blev sælsomt hemmelighedsfuld og indtrængende – ”og var – det tror jeg 

ganske bestemt – en af disse dybt sjælelige naturere, der ikke kan sige, hvor 

grænseløst de elsker, og til hvilke også Hr. Wassertrum hører. 

Jeg ejer et blad, der er revet ud af min moders dagbog – jeg bærer altid dette 

blad ved mit hjerte! – og derpå står, at min moder, endskønt min fader var af en 

skrækkelig hæslighed, elskede ham med en sådan styrke, som aldrig nogen kvinde 

har elsket en mand. 

Og dog synes hun aldrig at have fortalt ham dette. –Måske holdtes hun tilbage 

af de samme grunde, der for eksempel forhindrer mig i at fortælle Hr. Wassertrum, 

hvor taknemmelig jeg er ham – og selv om mit hjerte er lige ved at briste af 

længsel derefter. 
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Men det fremgår også af dagbogsbladet – om end jeg kun kan gætte mig dertil; 

thi sætningerne er næsten ulæselige som følge af min moders bitre tårer -: min 

fader – hvem han end kan være! – må have handlet gement mod min moder!” 

Charousek faldt pludselig på knæ, så det drønede i gulvet, og skreg, så det skar 

gennem marv og ben – i en tone, der en stund lod mig tvivlrådig om, hvorvidt han 

stadig spillede komedie eller virkelig var blevet vanvittig: 

”Du almægtige, hvis navn mennesket ikke tør nævner, her knæler jeg for dig: 

forbandet, forbandet, forbandet være mi fader i al evighed!” 

Han formelig bed det sidste ord over og lyttede et øjeblik med vidtopspærrede 

øjne. 

Jeg syntes jeg hørte Wassertrum stønne i værelset ved siden af. 

”Tilgiv mig, Mester,” forsatte Charousek efter en pause, med en stemme, der 

klang som om den var halvkvalt af gråd; ”tilgiv, at bevægelsen overmander mig; 

men det er min bøn tidligt og silde, at min fader – hvem han end måtte være – 

engang må få et så skrækkeligt endeligt som en menneskehjerne overhovedet er i 

stand til at udtænke.” 

Jeg ville sige noget; men Charousek afbrød mig hurtigt: 

”Og nu, Hr. pernath, kommer jeg til Dem med en bøn: 

Hr. Wassertrum havde en protegé, som han elskede højere end alt andet på 

jorden – det skal have været hans nevø. Nogle siger endog, det skal have været 

hans søn; men det tror jeg ikke, thi ellers havde han vel båret navnet Wassertrum, 

og i virkeligheden hed han: Wassory, Dr. Theodor Wassory. – Tårer fylder mine 

øjne, når jeg ser ham for mig. Jeg elskede ham så højt som om jeg var knyttet til 

ham ved et kærlighedens eller venskabets bånd.” 

Charousek hulkede som om han ikke kunne tale videre for lutter bevægelse. 

”Ak, at dette ædle menneske måtte forlade jorden! Ak, ak! 

Hvad grunden nu end kan have været – jeg har aldrig fået det at vide – så søgte 

han døden for egen hånd. Og jeg var blandt dem, der blev kaldt til hjælp - - ak, ak, 

alt for sent! –altfor sent – alt for sent! Og da jeg stod alene ved hans dødsleje og 

bedækkede hans kolde, blege hånd med kys – ja, hvorfor skal jeg ikke tilstå det, 

Mester Pernath? – det var dog ikke noget tyveri – da tog jeg en rose fra ligets bryst 

og tilegnede mig denne lille flaske, ved hjælp af hvis indhold den ulykkelige havde 

gjort en hurtig ende på sit blomstrende liv.” 

Charousek trak en medicinflaske frem og forsatte skælvende: 

”Begge – del – lægger – jeg - her – på – Deres bord, den visne rose og den lille 

flaske: de var mig et minde om min døde ven. 

Ofte i mismodets og forladthedens timer, når jeg ønskede mig døden i mit 

hjertes ensomhed og i længslen efter min døde moder, legede jeg med denne 
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flaske, og det var mig en salig trøst at vide: at jeg blot behøvede at gyde lidt af dens 

indhold på et klæde og indånde lugten, for straks uden smerte at kunne vandre til 

de egne, hvor min kære, gode Theodor hviler ud efter al denne jammerdals møje og 

besvær. 

Og nu beder jeg Dem, kære Mester – og det er derfor jeg er kommet – tag rosen 

og flasken og bring Hr. Wassertrum dem. 

Sig, at De har fået dem af en, der stod Dr. Wassory nær, men hvis navn de har 

lovet ikke at nævne . . . .  sig, at de har fået dem af en dame. 

Det, der var et minde for mig, vil da blive et endnu kærere minde for ham. 

Det skal være den hemmelige tak, jeg sender ham. Jeg er fattig og det er alt, jeg 

ejer; men det vil være mig en glæde at vide, at begge dele nu tilhører ham, uden at 

han dog ved, at jeg er giveren. 

Samtidig rummer det for mig en uendelig sødme. 

Og lev nu vel, kære Mester, og vær på forhånd tusinde gange takket.” 

Han greb min hån, blinkede til mig og hviskede noget, som jeg dog ikke 

forstod, i mit øre. 

”Vent et øjeblik, Hr. Charousek, jeg følger Dem et stykke på vej,” sagde jeg 

mekanisk. Idet jeg læste ordene på hans læber. 

Jeg fulgte ham ud. 

På den mørke trappesats ved første etage blev vi stående, og jeg ville tage 

afsked med Charousek. 

”Jeg forstår godt meningen med Deres komediespil. – De – De vil, at 

Wassertrum tager livet af sig med giften i flasken!” 

Jeg sagde ham det lige ind i ansigtet. 

”Ja!” 

”Og det tror De, jeg vil være Dem behjælpelig med?” 

”Det behøves slet ikke.” 

”Men De sagde jo før, at jeg skulle bringe Wassertrum flasken!” 

Charousek rystede på hovedet: 

”Når De kommer op, vil De se, at han allerede har stukket den til sig.” 

”Hcad støtter De det på?” spurgte jeg forbløffet. ”Et menneske som Wassertrum 

vil aldrig lægge hånd på sig selv – det er han alt for fej til. Han handler aldrig efter 

en pludselig indskydelse.” 

”Så kender De ikke suggestionens snigende gift,” afbrød Charousek mig 

alvorligt. ”Havde jeg talt med ganske almindelige, dagligdags ord, ville De måske 

have haft ret; men jeg har beregnet virkningen af det mindste ord på forhånd. Kun 

den infame pathos virker på en slubbert som Wassertrum! Tro De mig! Jeg kunne 

nu tegne hans minespil ved enhver af mine sætninger for Dem! – Intet tricks er 
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nederdrægtig nok til ikke at kunne aflokke den forløjede hob tårer – træffe den lige 

i hjertet! Tror De da ikke, man for længst ville have udryddet alle teatre med ild og 

sværd, hvis det havde været anderledes? På sentimentaliteten kender man kanaljen. 

Tusinde stakkels djævle kan sulte ihjel, uden at der bliver fældet en tåre; men når 

en sminket kamel står frem på en scene og vender øjnene i hovedet – så hyler hele 

hoben som lænkehunde. - - Selv om fatter Wassertrum i morgen skulle have glemt, 

hvad der måske nu . . .  morede ham, så vil hvert af mine ord blive levende i ham, 

når tiden er inde, da han forekommer sig selv grænseløst beklagelsesværdig. – I 

disse den store elendigheds øjeblikke behøves der blot et lille puf – og det skal jeg 

nok sørge for at give ham – og selv den fejgeste pote griber efter giften. Den skal 

blot være lige for hånden! Theodor havde sikkert heller ikke grebet til, hvis jeg 

ikke havde lagt det hele så bekvemt til rette for ham.” 

”Charousek, De er et frygtelig menneske,” udbrød jeg forfærdet. ”Føler De da 

ikke - - - ” 

Han holdt mig hurtigt for munden og skubbede mig ind i en murniche. 

”Tys! Dér er han!” 

Med vaklende skridt og støttende sig til væggen kom Wassertrum ned ad 

trappen og ravede forbi os. 

Charousek trykkede hastigt min hånd og sneg sig efter ham. - - 

Da jeg kom op på mit værelse, så jeg, at rosen og flasken var forsvundne. I 

stedet for lå det bulede guldur på bordet.  

...  

Otte dage måtte jeg vente førend jeg kunne få mine penge; det var den 

sædvanlige opsigelsesfrist, havde man sagt til mig i banken. 

Jeg bad om at måtte komme til at tale med direktøren; jeg stod i begreb med at 

rejse bort. 

Han var ikke til stede, og kunne for øvrigt heller ikke ændre noget i bankens 

reglement, svarede man mig. 

En fyr med et glasøje lo højt; han var kommet ind i lokalet samtidig med mig. 

Otte grå, frygtelige dage skulle jeg altså vente på døden! 

Et tidsrum uden ende, syntes det mig. - -  

Jeg var så nedslået, at jeg overhovedet slet ikke var klar over, at jeg længe gik 

op og ned foran døren til en Café. 

Endelig gik jeg ind, blot for at blive fri for den infame fyr med glasøjet; han var 

fulgt efter mig fra banken og holdt sig stadig i nærheden af mig; når jeg så mig om 

efter ham, kiggede han straks ned i jorden akkurat som om han havde tabt noget. 
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Han var iført en lys, storternet, alt for snæver frakke, og sorte, fedtglinsende 

bukser, der slubrede om ham som en sæk. På hans venstre støvle var en 

æggeformet, hvælvet lap; det så ud som om han havde en seglring på tæerne. 

Næppe havde jeg sat mig ned, før han også kom ind og tog plads ved bordet ved 

siden af mit. 

Jeg troede, han ville tigge, og greb allerede efter min portomonnæ; da så jeg en 

stor brillant lyse på hans tykke pegefinger.  

Time efter time sad jeg på denne café og troede, at jeg skulle blive vanvittig af 

indre nervøsitet – men hvor skulle jeg gå hen? Hjem? Slentre om på må og få? Det 

ene syntes mig værre end det andet. 

Den trykkende atmosfære, billardkuglerne, der evindeligt smældede mod 

hinanden,, en halvblind avistigers tørre, uophørlige hosten, en stivbenet tolder, der 

afvekslende pillede sig i næsen eller med sine gule cigaretfingre kæmmede sit 

overskæg foran et lommespejl, en bande ækle, svedende, snadrene italienere, der 

sad og spillede kort ved et bord i et hjørne, hylende huggede trumferne i 

bordpladen og spyttede på gulvet, så det var til at få opkastningsfornemmelser af – 

at skulle se alt dette dobbelt eller tredobbelt i vægspejlene! Det sugede langsomt 

blodet ud af mine årer. - -  

Det blev efterhånden mørkt, og en platfodet, kalveknæet kelner langede med en 

stang ud efter gaskuplerne, for til sidst hovedrystende at overtyde sig om, at 

blussene ikke ville brænde. 

Hver gang jeg drejede hovedet, opfangede jeg et skelende blik fra fyren med 

glasøjet; men hurtigt skjulte han sig bag en avis eller dyppede sit tjavsede 

overskæg i sin kaffekop, der for længst var tom. 

Han havde trukket sin stive, runde hat så langt ned over ørerne, at de stod 

vandret; men gjorde ingen mine til at ville bryde op. 

Det var ikke mere til at holde ud. 

Jeg betalte og gik. 

Da jeg ville lukke gadedøren efter mig, var der en, der tog mig klinken ud af 

hånden. 

Jeg vendte mig om: 

Atter denne fyr! 

Ærgerligt ville jeg bøje til venstre, i retning af jødekvarteret; men han gik op på 

siden af mig og hindrede mig deri. 

”Nu kan det være nok!” skreg jeg helt ude af mig selv. 

”Gå til højre!” sagde han kort. 

”Hvad skal det betyde?” 

Han fikserede mig frækt: 
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”De er Pernath?” 

”De mener formodentlig: Hr. Pernath?” 

Han lo hånligt: 

”Nu ingen fiksfakserier! De følger med!” 

”Er De gal? Hvem er de egentlig?” bruste jeg op. 

Han svarede ikke, slog blot sin frakke til side og pegede på en bulet blikørn, der 

var sat fast i foret. 

Jeg forstod: det var en opdagelsesbetjent, som skulle arrestere mig. 

”Men så sig mig dog, for Guds skyld, hvad er der i vejen?” 

”Det skal De nok få at vide! March! Til politistationen! Svarede han i en 

ubehøvlet tone. 

Jeg foreslog ham at tage en vogn. 

”Nej!” 

Vi begav os på vej til politistationen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En gendarm førte mig hen til en dør. 

ALOIS OTSCHIN 

Politiråd 

Læste jeg på porcelænsskiltet. 

”Træd ind,” sagde gendarmen. 

To støvede skriveborde med meterhøje reoler stod lige overfor hinanden. 

Et par medtagne stole imellem dem. 

Kejserens billede på væggen. 

Et glas med guldfisk i vindueskarmen. 

Ellers intet i værelset. 

En klumpfod og ved siden af den en tyk filtsko under et frynset, gråt bukseben 

bag ved skrivebordet til venstre. 

Jeg hørte en raslen af papir. Der blev mumlet et par ord på tjekkisk og straks 

efter dukkede politiråden fra fra skrivebordet til højre og gik lige hen imod mig. 

Der var en lille mand med gråt fipskæg; han havde en ejendommelig måde at 

bide tænderne sammen på førend han begyndte at tale. 

Desuden kneb han øjnene sammen bag brilleglassene, akkurat som om han 

missede mod solen, hvilket gav ham udtryk af frygtindgydende nederdrægtighed. 

”De hedder Arhanasius Pernath og er –” – han kastede et blik på et stykke papir, 

på hvilket der ikke stod noget – ”kunstgravør.” 

Straks kom der liv i klumpfoden under det andet skrivebord: den gnubbede sig 

mod stolebenet og jeg hørte en pen kradse. 

Jeg svarede: 
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”Pernath. Kunstgravør.” 

”Nå, så er vi jo enige, Hr. - - Pernath – ja Pernath. Ja. –  

Politiråden lagde pludselig en overraskende elskværdighed for dagen – akkurat 

som om jeg havde meddelt ham en glædelig nyhed – rakte mig begge sine hænder 

og anstrengte sig på den latterligste måde for at spille bravheden selv. 

”Nå, Hr. Pernath, fortæl mig så, hvad de får dagen til at gå med?” 

”Det angår næppe Dem, Hr. Otschin,” svarede jeg koldt. 

Han kneb øjnene sammen, ventede et øjeblik og spurgte så lynsnart: 

”Hvor længe har grevinden stået i forhold til Savioli?” 

Jeg var fattet på noget i den retning og fortrak ikke en mine. 

Han søgte ved en mængde lumsk stillede spørgsmål at indvikle mig i 

selvmodsigelser, men – endskønt hjertet sad mig højt oppe i halsen af angst – 

forrådte jeg mig dog ikke, men hævdede, at jeg aldrig før havde hørt navnet 

Savioli, at jeg var god ven af Angelina, som min fader også havde kendt, og at hun 

ofte havde bestilt kaméer hos mig. 

Jeg følte alligevel, at politiråden var klar over at jeg løj, og at han indvendig 

skummede af raseri over ikke at kunne få noget ud af mig. 

Han tænkte sig en stund om; så greb han fat i mit frakkeopslag og trak mig tæt 

hen til sig, pegede advarende hen mod skrivebordet til venstre og hviskede mig i 

øret: 

”Athanasius! Deres afdøde fader var min bedste ven. Jeg vil frelse Dem, 

Athanasius! Men De må fortælle mig alt om grevinden. – Hører De: alt.” 

Jeg forstod ikke, hvad dette skulle betyde. 

”Hvad mener De: frelse mig?” spurgte jeg højt. 

Klumpfoden stampede ærgerligt i gulvet. Politiråden blev askegrå i ansigtet af 

had. Trak overlæben i vejret. Jeg vidste, at han inden længe atter ville fare løse på 

mig (hans overraskelsessystem mindede mig om Wassertyrum). Også jeg ventede. 

Jeg så et ansigt med bukkeskæg, der tilhørte klumpfodens indehaver, lurende 

dukke op bag skrivebordet . . . .  

Så skreg politiråden mig pludseligt ind i ansigtet: 

”Morder!” 

Jeg var stum af forbløffelse. 

Mismodigt trak bukkeansigtet sig atter tilbage bag skrivebordet. 

Også politiråden syntes temmelig forundret over min ro, men søgte at skjule 

det. Han trak en stol frem og opfordrede mig til at tage plads. 

”De nægter altså at give de af mig ønskede oplysninger om grevinden, Hr. 

Pernath?” 
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”Jeg er ikke i stand dertil, Hr. politiråd, i det mindste ikke i den forstand, De 

mener. For det første kender jeg ikke nogen ved navn Savioli, og dernæst er jeg 

fast overbevist om, at det er gemen løgn, når man fortæller, grevinden bedrager sin 

mand.” 

”Er De rede til at bekræfte det med Deres ed?” 

Mit åndedræt standsede næsten: 

”Ja! Til enhver tid!” 

”Godt. Hmm.” 

Der opstod en længere pause, medens politiråden syntes hensunken i dybe 

grublerier. 

Da han atter rettede sit blik mod mig, lå der et næsten komisk smertensdrag 

over hans ansigt. Da han begyndte at tale med grådkvalt stemme, kom jeg 

uvilkårligt til at tænke på Charousek. 

”Hvor kan De dog behandle mig således, Athanasius – mig, Deres faders gamle 

ven – mig, der har båret Dem på mine arme – ” – jeg kunne ikke lade være med at 

smile: han var højst ti år ældre end jeg – ”ikke sandt, Athanasius, det var i 

nødværge?” 

Bukkeansigtet dukkede atter frem. 

”Nødværge?” spurgte jeg, uden at forstå, hvor han ville hen. 

Ja, overfor – Zottmann!” skreg politiråden mig pludselig ind i ansigtet. 

Ordet traf mig som et dolkestik. 

Zottmann! 

Uret! 

Navnet Zottmann stod jo indgraveret i uret! 

Jeg følte hvordan blodet strømmede til mit hjerte: Wassertrum havde givet mig 

uret, for at kaste mistanken på mig. 

Straks kastede politimanden masken, skar tænder og kneb øjnene sammen: 

”De tilstår altså mordet, Pernath?” 

”Det er en fejltagelse, en frygtelig fejltagelse. For Guds skyld! Hør, hvad jeg 

har at sige, Hr. politiråd!” skreg jeg. ”Jge kan forklare det hele - - ” 

”Er De villig til at meddele alle oplysninger om grevinden?” afbrød han mig 

hurtigt; ”jeg gør Dem opmærksom på, at De forbedrer Deres stilling derved.” 

”Jeg kan ikke sige mere end jeg allerede har sagt: grevinden er uskyldig.” 

Han bed tænderne sammen og vendte sig om mod bukkeansigtet. 

”Skriv: Pernath tilstår at have begået mordet på forsikringsdirektør Karl 

Zottmann.” 

Jeg blev grebet af et ubetvingeligt raseri. 

”Slyngel!” brølte jeg. ”Hvor tør De understå Dem?!” 
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Jeg søgte efter en tung genstand. 

I næste øjeblik havde to politibetjente kastet sig over mig og belagt mig med 

håndjern. 

Politiråden blærede sig som en hane på en mødding. 

”Og uret her?” – han holdt pludseligt det bulede ur hen imod mig; - ”levede den 

ulykkelige Zottmann endnu, mens De berøvede ham dette, eller var han allerede 

død?” 

Jeg var allerede blevet helt rolig og dikterede med klar stemme til protokollen: 

”Uret fik jeg i morges af marskandiseren Aaron Wassertrum – til gave.” 

En drønende latter brød løs, og jeg så, hvordan klumpfoden og filtskoen opførte 

en vild glædensdans under skrivebordet.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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KVAL. 

 

Med lænkede hænder og fødder og en gendarm med opplantet bajonet efter mig, 

måtte jeg vandre gennem de aftenligt oplyste gader. 

Gadedrengene løb piftende i hælene på mig, koner rev vinduerne op, truede ad 

mig med sleve og skældte mig hæder og ære fra. Allerede langt borte fra kunne jeg 

se domhusets øde stenmasser. På facaden stod der: 

Den straffende retfærdighed 

er alle gode borgeres værn 

Så gik vi gennem en kæmpemæssig port og trådte ind i et forværelse, der stank 

af køkken. En mand med fuldskæg, sabel, uniformshue og -frakke og derunder iført 

lange, omkring anklerne sammenbundne underbukser, rejste sig, stillede en 

kaffemølle han holdt mellem knæene til side, og befalede mig at klæde mig af.  

Han undersøgte mine lommer, stak alt han fandt til sig, og spurgte mig om jeg 

havde - lus. 

Da jeg benægtede dette, tog han ringene af mine fingre og sagde, at jeg kunne 

klæde mig på igen. 

Man førte mig op gennem flere etager og gennem gange, hvor der stod store, 

grå skabe, som var til at aflåse, i vinduesnicherne. Jerndøre med svære låse og små, 

tilgitrede luger, over hvilke der brændte en gasflamme, strakte sig i endeløse 

rækker langs væggen. 

En hønseagtig, militært udseende fangevogter - det første ærlige ansigt jeg 

havde set i de sidste timer - lukkede en dør op, skubbede mig ind i et mørkt, infamt 

stinkende hul og låsede atter efter mig. 

Jeg stod i bælgmørke og søgte at finde mig til rette. Mine knæ stødte mod en 

blikspand. Endelig - rummet var så snævert, at jeg dårligt kunne vende mig - fik 

jeg fat i en klinke og stod i - en celle. 

Fire brikse med stråsække, to ved hver væg. Gangen mellem dem kun et skridt 

bred. Gennem et højtsiddende tilgitret vindue, en kvadratmeter i omfang, kunne 

man lige skimte nattehimlen. En uudholdelig hede, en stank af gamle klæder 

forpestede luften. 

Da mine øjne havde vænnet sig til mørket, så jeg at der på tre af briksene - den 

fjerde var tom - sad mennesker i grå fangedragter, med albuerne støttet mod 

knæene og ansigterne begravet i hænderne. Ingen mælede et ord. 

Jeg satte mig på den ledige briks og ventede. En time. To-tre timer. Hver gang 

jeg hørte skridt udenfor, sprang jeg op: Nu kom han for at hente mig - for at føre 

mig til undersøgelsesdommeren. Men hver gang blev det en skuffelse for mig. 

Hver gang tabte skridtene sig længere ned ad gangen. Jeg knappede flippen op - 
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troede jeg var ved at kvæles. Jeg hørte, hvordan den ene fange efter den anden 

sukkende strakte sig ud på deres brikse. 

"Kan man mon lukke vinduet en smule op?" spurgte jeg fuld af fortvivlelse ud i 

mørket. 

"Den går ikke!" lød det gnavent fra en af stråsækkene. 

Jeg famlede mig frem langs væggen. En hylde løb i højde med mit bryst - to 

vandkrus - brødskorper. Møjsommeligt hævede jeg mig op til vinduet, holdt mig 

fast til gitterstavene og pressede ansigtet mod det kolde jern for dog i det mindste 

at kunne indånde den friske luft. 

Sådan blev jeg stående indtil mine knæ skælvede. Kun en ensformig, sortgrå 

nattetåge for mine øjne. De kolde gitterstave svedte. Det måtte være midnat. 

Bagved mig hørte jeg en snorken. Kun en af fangerne syntes ikke at kunne sove. 

Han kastede sig frem og tilbage på sin stråsæk og stønnede undertiden halvhøjt. 

Ville morgenen da aldrig komme?! 

Et ur slog. Jeg talte med skælvende læber: en, to, tre! Gud være lovet! Kun få 

timer endnu, og dagen ville atter begynde at gry! Uret blev ved med at slå: fire, 

fem! Den kolde sved sprang frem på min pande. Seks, syv -- klokken var elleve! 

Der var ikke gået mere end en time siden, jeg hørte det slå! 

Efterhånden kom mine tanker atter i lave: 

Wassertrum havde givet mig den forsvundne Zottmanns ur, for at jeg skulle 

blive mistænkt for at have begået mordet. Han måtte altså være morderen. Hvordan 

skulle han ellers være kommet i besiddelse af uret? Havde han fundet liget og da 

først plyndret det, ville han nu kunne være sikker på at få den belønning på 1000 

kr., der var udsat på dets tilvejebringelse. Måske havde han allerede hentet dem? 

Nej, plakaterne hang endnu på gadehjørnerne  det havde jeg tydelig set på vej til 

fængslet. 

At marskandiseren havde angivet mig, var indlysende nok. Ligesom at han 

spilede under dække med politiråden - i det mindste, hvad Angelina angik. Hvorfor 

ellers forhøret angående Savioli? På den anden side var det givet, at Wassertrum 

endnu ikke kunne være komme i besiddelse af Angelinas breve. 

Jeg hensank i dybe grublerier. Pludselig stod alt med forfærdende tydelighed for 

mig. Kun sådan kunne det forholde sig: Wassertrum havde, da han med sine 

politikanaljer gennemstøvede min lejlighed, hemmeligt stukket mit jernskrin til sig 

i håb om her at finde nogle beviser... Da jeg bar nøglen hos mig, havde han ikke 

kunnet åbne det straks, men var måske netop i dette øjeblik i færd med at bryde 

skrinet op i sin kælder. 
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I vanvittig fortvivlelse ruskede jeg i gitterstavene - så i ånden, hvordan 

Wassertrum rodede i Angelinas breve. Havde jeg endda kunnet få fat i Charousek, 

så at han i rette tid kunne advare Savioli.  

Et øjeblik klamrede jeg mig til håbet om, at min arrestation som en løbeild 

måtte være blevet udbredt i hele jødekvarteret, og jeg stolede på Charousek som på 

en frelsende engel. Mod hans djævelske snuhed kom selv marskandiseren til kort. 

"Jeg farer i struben i samme øjeblik, han vil dr. Savioli til livs," havde 

Charousek allerede én gang sagt. 

Men i næste øjeblik forkastede jeg dette håb, og en vild angst greb mig: Sæt 

Charousek nu kom for sent? Da var Angelina fortabt. 

Jeg bed mine læber til blods. Mit bryst nagedes af angst over, at jeg ikke straks 

havde brændt brevene. Jeg svor højt og helligt at dræbe Wassertrum i samme 

øjeblik, jeg kom på fri fod... Om jeg døde for egen hånd eller i galgen - hvad 

forskel var der derpå?! 

At undersøgelsesdommeren ville tro mig, når jeg fortalte ham om 

sammenhængen med uret og om Wassertrums trusler - derom tvivlede jeg ikke et 

eneste øjeblik. I morgen ville jeg atter være på fri fod. Retten ville da lade 

Wassertrum arrestere for selv at have begået mordet. 

Jeg talte timerne og bad om, at de måtte gå hurtigere, stirrede ud i den sortgrå 

tåge. Usigeligt længe varede det - så begyndte det endelig at lysne. En stor møk 

plet blev tydeligere og tydeligere, og til sidst dukkede et mægtigt kobberansigt 

frem fra tågen: Et gammelt tårnurs skive. Men viserne manglede. Nye kvaler! 

Så slog klokken fem. Jeg hørte, hvordan fangerne vågnede, gabede og begyndte 

at samtale på tjekkisk. En stemme forekom mig bekendt. Jeg vendte mig om, steg 

ned fra vinduet og så den koparrede Loisa sidde på briksen lige over min. Han 

stirrede forundret på mig. De to andre var fyre forvovne ansigter og mønstrede mig 

med alle tegn på ringeagt. 

"bedrageri, hva'?" spurgte den ene halvhøjt sin kammerat og stødte ham med 

albuen i siden. 

Den adspurgte brummede foragteligt noget hen for sig, greb ind under sin 

stråsæk, halede et stykke sort papir frem og lagde det på gulvet. Så hældte han fra 

kruset en smule vand på papiret, lagde sig på knæ, spejlede sig og redte med 

fingrene håret ned i panden. 

Så tørrede han papiret omhyggeligt af og gemte det under stråsækken. 

"Pan Pernath, Pan Pernath," mumlede Loisa gang på gang og bøjede sig frem 

med opspærrede øjne som en, der ser et spøgelse. 

"Herskaberne kender hinanden, efter hvad jeg ser," bemærkede den ufriserede, 

der talte en tjekkisk wieners forskruede dialekt, og gjorde et spottende buk for mig: 



148 
 

"Må jeg præsentere mig selv. Mit navn er Vossatka - den sorte Vossatka. 

Brandstiftelse," tilføjede han stolt - en oktav dybere. 

Den friserede spyttede ud mellem tænderne, betragtede mig en stund foragteligt, 

pegede på sit bryst og sagde lakonisk: "Indbrud". 

Jeg tav. 

"Nå, og hvorfor er De her, hr. Greve?" spurgte wieneren efter en pause. 

Jeg overvejede et øjeblik, så sagde eg roligt: "På grund af et rovmord!" 

De sprang begge forbløffet i vejret, det spottende udtryk i deres ansigter veg 

pladsen for en grænseløs højagtelse, og de næsten råbte som med én mund: "Al 

respekt, al respekt!" 

Da de så at jeg ikke tog nogen notits af dem, trak de sig tilbage til en krog og 

underholdt sig hviskende med hinanden. Kun en gang rejste den friserede sig, kom 

hen til mig, prøvede tavst musklerne i min overarm og gik så hovedrystende tilbage 

til sin ven. 

"Er De her, fordi De er mistænkt for at have myrdet Zottmann?" spurgte jeg 

Loisa.  

Han nikkede: "Ja, jeg har allerede været her længe." 

Atter gik der nogle timer. 

 Jeg lukkede øjnene og lod som om jeg sov. 

"Hr. Pernath, hr. Pernath!" hørte jeg pludselig Loisas stemme ganske dæmpet. 

"Ja?" 

Jeg lod som om jeg vågnede. 

"Hr. Pernath? Undskyld - men ved De ikke, hvordan Rosina har det? Er hun 

hjemme?" stammede den stakkels fyr. 

Det gjorde mig uendeligt ondt for ham. Hans betændte øjne hang ved mine 

læber, og hans hænder krympede sig sammen af ophidselse. 

"Hun har det godt. Hun - er nu opvartningspige - hos Ungelt," løj jeg. 

Jeg så, hvordan han lettet åndede op. To fanger kom ind med en bakke, hvorpå 

der stod blikskåle med te. De satte fire af dem på gulvet og trak sig atter tilbage. 

Nogle timer efter kom slutteren for at føre mig for undersøgelsesdommeren. Mine 

knæ rystede af forventning, da vi gik ned ad trapperne. 

"Tror De, der er mulighed for, at jeg bliver sat på fri fod allerede i dag?" spurgte 

jeg beklemt slutteren. 

Jeg så, hvordan han medlidende undertrykte et smil. 

"Hm, endnu i dag? Hm - ja intet er jo umuligt." 

Jeg blev iskold over hele kroppen. På en dør var der anbragt en porcelænsplade, 

jeg læste: 

Karl Freiherr Von Leisetreter - Undersøgelsesdommer 
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Atter et spartansk udstyret værelse og to skriveborde med meterhøje reoler. En 

høj, gammel mand med hvidt, i midten delt fuldskæg, sort diplomatfrakke, røde, 

tykke læber, knirkende støvler. 

"De er hr. Pernath?" 

"Javel." 

"Kunstgravør?" 

"Javel." 

"Celle nummer 70?" 

"Javel." 

"Mistænkt for mordet på Zottman?" 

"Jeg beder undersøgelsesdommeren..." 

"Mistænkt for mordet på Zottman?" 

"Det tror jeg nok, men..." 

"Tilstår De?" 

"Hvad skal jeg tilstå hr. undersøgelsesdommer. Jeg er jo uskyldig!" 

"Tilstår De?" 

"Nej!" 

"Så afsiger jeg hermed arrestdekret over Dem. - Før manden ud fangevogter." 

"Jeg beder Dem høre mig, hr. undersøgelsesdommer - jeg må ubetinget hjem 

endnu i dag... Jeg har vigtige ting..." 

Bag ved det andet skrivebord var der en, der lo højt. Undersøgelsesdommeren 

selv trak på smilebåndet. 

"Før manden ud. Slutter!"  

... 

Dag efter dag sneg sig hen, uge efter uge, og stadig sad jeg i cellen. Hver dag 

fik jeg sammen med de øvrige fanger lov til i 40 minutter at spadsere en tur i den 

fugtige fængselsgård. Det var forbudt at tale sammen. Midt i gården stod et nøgent, 

døende træ i hvis bark, der var indføjet et ovalt glasmaleri af Guds moder. Opad 

murene voksede ynkelige ligusterstauder, hvis blade var næsten sorte af sod. Så 

atter op i de uhumske celler til brødet, vandet og - om søndagen - de fordærvede 

linser. 

Jeg kom atter en gang i forhør: Om jeg havde vidner på, at "hr." Wassertrum 

havde givet mig uret? 

"Ja, hr. Schemajah Hillel - det vil sige - nej". Jeg huskede pludselig, at han ikke 

havde været til stede. Men hr. Charousek?... Nej, han var heller ikke til stede." 

"Der var altså ingen tilstede?" 

"Nej, der var ingen tilstede, hr. undersøgelsesdommer." 

Atter var der en, der grinede omme bag skrivebordet, og atter lød det:  
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"Før manden ud fangevogter!" 

Min bekymring for Angelina havde veget pladsen for en dump regination. Den 

tid, hvor jeg skælvede for hende, var forbi. Enten måtte Wassertrums hævnplan 

være lykkedes eller Charousek havde grebet ind, sagde jeg til mig selv. 

Men min bekymring for Mirjam drev mig næsten til vanvid. Jeg forestillede 

mig, hvordan hun time efter time ventede på, at der atter skulle ske et under - 

hvordan hun tidligt om morgenen stod op og med skælvende hænder undersøgte 

brødet - hvordan hun måske tæredes hen af angst for min skyld. 

Mangen en nat piskede disse tanker mig op af min søvn. Jeg krøb op til vinduet, 

stirrede ud mod tårnurets kobberansigt og våndede mig under det brændende 

begær: at mine tanker måtte nå til Hillel og skrige ham ind i øret, at han skulle 

hjælpe Mirjam og fri hende for den endeløse kval: Altid at gå og håbe på et under. 

Så kastede jeg mig atter på min stråsæk og holdt mit åndedræt tilbage, indtil mit 

bryst var lige ved at sprænges - for at tvinge min dobbeltgængers billede frem, så at 

jeg kunne sende ham hende til trøst.  

Og en gang viste han sig da også ved siden af mit leje med bogstaverne: 

Chabrat Zereh Aur Bocher lysende på sit bryst, og jeg ville skrige højt af jubel 

over, at alt nu atter var godt... da sank han i jorden igen - førend jeg kunne befale 

ham at åbenbare sig for Mirjam. 

... 

At jeg dog ikke fik nogen efterretning fra mine venner! Mon det var forbudt at 

sende en et brev? spurgte jeg mine medfanger. De vidste det ikke. De havde endnu 

ikke fået et eneste - for øvrigt vidste de heller ikke, hvem der skulle skrive til dem, 

sagde de. Fangevogteren lovede mig ved lejlighed at forhøre desangående. 

Mine negle var blevet helt takkede - jeg sad tit og bed i dem, mit hår groede 

vildt, thi kam, saks eller børste eksisterede ikke her. Heller ikke vaskevand. 

Bestandig havde jeg opkastningsfornemmelser. Tiden sneglede sig hen med grå, 

frygtelig ensformighed. Drejede sig i en kreds som et lidelsens hjul. Der var 

øjeblikke, hvor snart den ene snart den anden af os sprang op og i timevis styrtede 

op og ned af gulvet som et vredt dyr, for så ganske ødelagt at styrte om på sin briks 

og atter sløvt at give sig til at vente, vente, vente. 

Når mørket faldt på, marcherede lusene i tætte kolonner ligesom myrerne over 

væggen, og jeg spurgte forbavset mig selv, hvorfor manden med sabel og 

underbukser havde spurgt mig, om jeg havde lus. Frygtede fængselsbestyrelsen 

måske, at der kunne opstå en krydsning mellem forskellige racer? 

Hver onsdag kom der en slapsvans, der så ud som om han hvert øjeblik var ved 

at tabe bukserne Fængselslægen, dr Rosenblatt, og overtydede sig om, at alle 
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struttede af sundhed. Og når en besværede sig over et eller andet, så foreskrev han 

altid zinksalve til indgnidning af brystet - altid det samme for ligegyldigt hvad. 

En enkelt gang kom også landsretspræsidenten - en høj, parfumeret slyngel af 

"det gode selskab", hvis ansigt bar præg af de gemene laster, og så efter om - alt 

var i orden: "om nogen havde hængt sig", som den friserede udtrykte sig. 

Jeg trådte hen til ham for at fremføre min bøn - med et sæt var han omme bag 

fangevogteren og stak en revolver op i næsen på mig. Hvad jeg ville? skreg han. 

Om der var breve til mig? spurgte jeg høfligt. 

I stedet for svar fik jeg et stød i brystet af dr. Rosenblatt, der dog straks bragte 

sig selv i sikkerhed. Også hr. præsidenten trak sig tilbage og hånede mig i gennem 

døren, som han holdt på klem: jeg skulle hellere tilstå mordet. Ellers fik jeg ingen 

breve mere i dette liv. 

... 

Jeg havde for længst vænnet mig til den dårlige luft og den trykkende hede og 

frøs bestandig. Selv når solen skinnede. De to første fanger var for længst borte, i 

deres sted var der kommet andre, i sidste uge en lommetyv og en landevejsrøver, i 

denne uge en falskmøntner og en hæler. Men jeg lagde ikke videre mærke til 

forandringerne. Hvad jeg oplevede i går, glemte jeg i dag. Imod mine bekymringer 

for Mirjam var alle ydre begivenheder for intet at regne. 

Kun én begivenhed havde præget sig dybt i mit sind - forfulgte mig af og til i 

mine drømme. Jeg stod oppe ved vinduet og stirrede ud i rummet - da følte jeg 

pludselig, at en spids genstand stak mig i hoften, og da jeg så efter, lagde jeg 

mærke til, at det var en fil, som gennem lommen havde boret sig ind under foret. en 

måtte allerede have siddet der længe. Mærkeligt, at den ikke var blevet opdaget ved 

visitationen! Jeg trak den ud og kastede den ligegyldigt hen på min stråsæk. 

Da jeg atter steg ned fra vinduet, var den forsvunden, og jeg tvivlede ikke et 

øjeblik på, at det var Loisa, der havde stukket den til sig. Nogle dage senere kom 

man og hentede ham - han skulle anbringes i en celle etagen nedenunder. Man var 

kommet til at tænke på, at det ikke var rigtigt, at to varetægtsfanger, der var 

anklaget for samme forbrydelse, sad i samme celle, sagde fangevogteren. 

Af hele mit hjerte ønskede jeg, at det måtte lykkes den stakkels knøs ved filens 

hjælp at bane sig vej til friheden! 
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MAJ. 
 

På mit spørgsmål om, hvilken dato det var - solen skinnede så varmt som om, 

det var midt på sommeren, og det trætte træ i gården satte et par knopper - svarede 

fangevogteren først ikke, men så hviskede han til mig, at det var den 15 maj. 

Egentlig burde han ikke sige det, thi det var forbudt at tale med fangerne - 

navnlig de, der endnu ikke havde tilstået, skulle holdes i uvished med hensyn til 

tiden. 

Tre fulde måneder havde jeg altså siddet i dette fængsel, og endnu havde jeg 

ikke fået nogen efterretning fra yderverdenen. 

Når det blev aften, trængte et klavers dæmpede toner jævnligt gennem 

gittervinduet, der nu på hede dage stod åbent. Det var fangevogterens datter, der 

spillede i etagen nedenunder, havde en af fangerne fortalt mig. 

Dag og nat drømte jeg om Mirjam. Hvordan det mon nu gik hende?! Undertiden 

havde jeg den trøstende fornemmelse som om mine tanker havde nået hende og 

stod ved siden af hende mens hun sov, idet de lindrende lagde hånden på hendes 

pande. 

Så - når mine cellekammerater blev ført til forhør - blot ikke jeg - nagedes jeg af 

en dump frygt for, at hun måske allerede var død. Da stillede jeg skæbnen det 

spørgsmål, om hun var levende eller ikke, om hun var syg eller rask, og antallet af 

en håndfuld strå, som jeg trak ud af stråsækken, skulle give mig svar. 

Og næsten hver gang "faldt det dårligt ud", og jeg ransagede mit indre for at 

kaste et blik ind i fremtiden, søgte at overliste min sjæl til at give mig svar på, om 

der skulle komme en dag, hvor jeg atter skulle blive glad, og hvor jeg atter kunne 

le. Altid svarede oraklet "ja" hertil, og da var jeg i lang tid lykkelig og glad. 

Ligesom en plante hemmeligt vokser og spirer, sådan vågnede der efterhånden i 

mig en ufattelig dyb kærlighed til Mirjam, og jeg forstod ikke, at jeg så tit havde 

kunnet sidde og tale med hende uden at være blevet klar derover. Det bævende 

ønske om, at hun også måtte tænke på mig med de samme følelser, voksede i 

sådanne øjeblikke til en anelsesfuld vished, og når jeg så pludselig hørte skridt ude 

på gangen, frygtede jeg næsten for, at man skulle komme og hente mig og sætte 

mig på fri fod, så min drøm skulle bortvejes for den rå virkelighed. 

Min hørelse var i den tid jeg havde siddet i fængsel blevet så skarp, at jeg kunne 

opfange den mindste lyd. Om natten hørte jeg af og til en vogn rulle forbi, og jeg 

brød mit hoved med at finde ud af, hvem der vel kunne sidde i den. Der lå noget 

underligt fremmed i den tanke, at der uden for dette sted var mennesker, der kunne 

gøre og handle som de ville, bevæge sig frit og gå hen, hvor de lystede - og dog 

ikke fyldtes af en ubeskrivelig jubel derved. At jeg engang skulle blive lige så 



153 
 

lykkelig igen og kunne vandre i solskinnet gennem gaderne - jeg var næppe mere i 

stand til at fatte dette.  

Hin dag hvor jeg holdt Angelina i mine arme synes mig at tilhøre en længst 

henrunden tilværelse. Jeg tænkte tilbage derpå med samme blide vemod som sniger 

sig over en, når man åbner en bog og deri finder visne blomster som ens 

ungdomselskede engang bar. 

Mon den gamle Zwakh stadig aften efter aften sad sammen med Vrieslander og 

Prokop og gjorde samme indtørrede Eulalia tosset med sine historier? 

Nej, det var jo maj - den tid, hvor han drog igennem provinsbyerne med sit 

marionetteater og spillede "Ridder Blåskæg" på grønne enge foran portene 

... 

Jeg sad alene i cellen. Vossatka, brandstifteren, min eneste kammerat i en hel 

uge, var for et par timer siden blevet hentet til undersøgelsdommeren. 

Mærkværdigt så længe det forhør varede. Så. Jernslåen klirrede, og med 

glædesstrålende mine stormede Votssatka ind, kastede en bylt klæder på briksen og 

begyndte med forbløffende hurtighed at klæde sig om. Han kastede fangedragten 

på jorden under drabelige eder. 

"De ku itte bevise no'et!" sagde han. "Brandstiftelse! Det var vinden, sa' je', og 

det holdt je' på. Så kan de jo nu spærre vinden inde... I aften skær'en hos 

Loisitschek..." Han bredte armene ud og gjorde et par dansetrin. - "Kun en gang i 

livet er 'et maj." Han satte med et smæk en stiv hat med en lille, blåligt glinsende 

Nøddekrigefjer på hovedet. - "Jo, rigtigt, det vil sikkert interessere Dem hr. greve - 

nu skal De høre nyt. En go' ven Loisa, brudt ud... Allerede i slutningen af sidste 

måned brød han ud og er" - han slog sig med fingrene på bagen af hånden - "over 

alle bjerge." 

"Aha, filen" tænkte jeg og smilede. 

"Nu vil jeg ønske, at De snart må komme på fri fod, hr. greve," sagde 

brandstifteren og rakte mig kammeratligt hånden. "Og hvis De nogensinde skulle 

komme i bekneb for penge, spørg så blot hos Loisitschek efter "Sorte Votssatka". 

En hver pige kender mig dèr! Så! Adjø, adjø, hr. greve." 

Han stod endnu i døren - da puffede slutteren allerede en ny varetægtsarrestant 

ind i cellen.  

Ved første blik genkendte jeg fyren med soldaterhuen, der engang havde stået 

ved siden af mig i porten i Hanefjedsgade under det voldsomme regnskyl. En 

virkelig glædelig overraskelse! Måske vidste han tilfældigvis noget om Hillel, 

Zwakh og alle de andre. 

Jeg ville straks udspørge ham, men til min store forbavselse lagde han med en 

hemmelighedsfuld mine fingeren for munden og betydede mig, at jeg skulle tie. 
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Først da fangevogteren atter havde lukket døren bag sig og hans skridt var døet hen 

ned ad gangen, kom der liv i ham. 

Mit hjerte bankede af ophidselse. Hvad skulle dette betyde? Kendte han mig, og 

hvad ville han? 

Det første han gjorde var at sætte sig ned på briksen og trække venstre støvle af. 

Så trak han med tænderne en prop ud af hælen, tg et sammenrullet stykke papir ud 

af det derved fremkomne hulrum og rakte mig det med en stolt mine. Alt med ynets 

hurtighed og uden at tage den ringeste notits af mine ophidsede spørgsmål. 

"Hr. Charousek sender sin bedste hilsen." 

Jeg var så forbløffet, at jeg ikke kunne få et ord frem. 

"Brevet er fra hr. Charousek." 

I min overstrømmende henrykkelse faldt jeg fyren om halsen og tårerne styrtede 

fra mine øjne. Han søgte sagtmodigt at gøre sig fri og sagde bebrejdende: 

"De må tage Dem sammen hr. Pernath! Vi har ikke et minut at spilde. Det kan 

blive opdaget, hvad øjeblik det skal være, at jeg er kommet ind i en gal celle. Franz 

og jeg byttede numre nede hos portneren." 

Jeg må have sat et meget dumt ansigt op, thi han fortsatte "Selv om De ikke 

forstår det, gør det intet til sagen. I al korthed, jeg er her. Basta!" 

"Sig mig engang," faldt jeg ham i talen, "Sig mig engang hr... hr..." 

"Wenzel! Jeg hedder smukke Wenzel." 

"Sig mig blot hr. Wenzel: Hvordan går det arkivar Hillel og hans datter?" 

"Det er der ikke tid til nu," afbrød "smukke Wenzel" mig utålmodigt. "Jeg kan 

blive smidt ud i næste øjeblik. Jeg er her nemlig fordi jeg har tilstået et røveri 

ekstra." 

"Blot for at komme ind til mig, har De begået et røveri, Wenzel?" spurgte jeg 

forfærdet. 

Han rystede foragteligt på hovedet. 

"Hvis jeg virkelig havde begået et røveri, ville jeg da ikke have tilstået det! 

Hvad anser De mig for?!" 

Jeg forstod: Den brave fyr havde brugt en list for at få Charouseks brev smuglet 

ind i fængslet. 

"Så først" - han satte en vigtig mine op - "først må jeg give Dem undervisning i 

epilepsi" 

"I hvad?" 

"Epilepsi! Læg nu først mærke til, hvordan jeg bærer mig ad og indprent Dem 

alting nøje! Se: Først fylder man flaben med spyt" - han pustede kinderne op og 

bevægede kæberne frem og tilbage som en, der skyller munden - "så får man skum 

om læberne, sådan!" - han gjorde dette med uappetitlig naturlighed - "Så drejer 



155 
 

man tommelfingrene og får øjnene til at vælte ud af hovedet..." - han skelede 

forfærdeligt - "og endelig - det er ikke helt let - udstøder man små skrig. Sig: bø, 

bø, bø - og samtidig styrter man om" - han lod sig i hele sin længde falde om på 

gulvet. 

Da han rejste sig, sagde han: "Sådan laver man epilepsi. Det lærte salig dr. 

Hubert os ved bataljonen." 

"Ja, dt er skuffende godt gjort," indrømmede jeg, "men hvad nytte skal jeg have 

deraf?" 

Fordi De først må ud af denne celle!" erklærede "smukke Wenzel". Dr. 

Rosenblatt er en dompap! Selv om en mand ikke mere kan hænge sammen, siger 

Rosenblatt dog, at han er rask nok! Kun for epilepsi har han respekt! Blot én kan 

gøre det godt, er han lige til sygecellen, og dèr er det det rene legeværk at bryde 

ud." 

Han sænkede hemmelighedsfuldt stemmen og fortsatte: "Vinduesgitteret er 

nemlig savet igennem og kun limet sammen igen med snavs. Det er bataljonens 

hemmelighed! De behøver blot at passe godt på et par nætter, og når De ser et reb 

glide ned foran vinduet, løfter De forsigtigt gitteret af, stikker skuldrene ind i 

løkken, og vi hiver Dem op på taget og sætter Dem ned på den anden side - på 

gaden. Basta!" 

"Hvorfor skal jeg bryde ud af fængslet?" indvendte jeg usikkert, "jeg er jo 

uskyldig." 

"Det er da ikke nogen grund til ikke at bryde ud!" svarede "smukke Wenzel" og 

spærrede forbavset øjnene op. 

Jeg måtte opbryde al min overtalelsesevne for at få ham til at opgive sin 

forvovne plan, som han sagde var resultatet af en "bataljon-beslutning". At jeg 

afviste "en Guds gave" og hellere ville vente til jeg blev sat på fri fod, fattede han 

ikke. 

"Men i alle tilfælde takker jeg Dem og Deres brave kammerater på det 

hjerteligste," sagde jeg rørt og trykkede hans hånd. "Når denne tunge tid engang er 

forbi, skal min første handling være at vise Dem min taknemmelighed." 

"Behøves ikke," afslog han venligt. "Hvis De vil gi' et par pilsnere, ta'r vi 

selvfølgelig med glæde derimod - men ellers ikke en skejs. Pan Charousek, der nu 

er bataljonens skatmester, har allerede fortalt os, hvordan De altid har været en 

velgører i det skjulte. Skal jeg sige noget til ham, når jeg om et par dage kommer 

ud igen?" 

"Ja," svarede jeg hurtigt, "sig at han skal gå til Hillel og fortælle ham, at jeg har 

været angst for hans datter Mirjams helbred. Hr. Hillel må ikke slippe hende af 

syne. Har De navnet? Hillel!" 
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"Hirræl?" 

"Nej, Hillel." 

"Hillær?" 

"Nej, Hill-el." 

Wenzel var lige ved at dreje munden af led under sine forsøg på at udtale det for 

tjekker umulige navn, men endelig lykkedes det ham dog under vilde grimasser. 

"Og så endnu ét: Bed hr. Charousek - jeg beder ham indtrængende derom - bed 

ham om så vidt det står i hans magt, at tage sig af den fornemme dame." 

"De mener måske hende - den adelige - som lavede kispus med ham tyskeren... 

dr. Sapoli? - næ, hun har ladet sig skille og er for længst over alle bjerge med 

Sapoli og sit barn." 

"Ved De det bestemt?" 

Jeg mærkede, at min stemme skælvede. Hvor meget jeg end glædede mig på 

Angelinas vegne - mit hjerte krympede sig dog sammen. Hvor mange bekymringer 

havde jeg ikke haft for hendes skyld og nu - var jeg glemt. Måske troede hun 

virkelig, at jeg var en rovmorder. Gråden snørede min strube sammen. 

Den smukke Wenzel syntes med den finfølelse, der er egen for alle afstumpede 

eksistenser i anliggender som drejer sig om kærlighed, at have gættet, hvordan det 

hang sammen, thi han vendte sky blikket bort og svarede ikke. 

"De ved ikke, hvordan det går Hillels datter, frøken Mirjam?" spurgte jeg 

skælvende. "Kender De hende?" 

"Mirjam? Mirjam?..." Wenzel lagde ansigtet i eftertænksomme folder. - 

"Mirjam? Kommer hun tit hos Loisitschek?" 

Jeg måtte uvilkårligt smile: "Nej, bestemt nej." 

"Så kender jeg hende ikke," svarede Wenzel tørt. 

Vi tav en stund. Måske står der noget om hende i brevet, tænkte jeg 

forhåbningsfuldt. 

"Ja, at den onde har taget Wassertrum, det har De vel hørt?" sagde Wenzel 

pludselig. 

Jeg sprang forfærdet i vejret. 

"Nå ja" - Wenzel pegede på sin strube. - "Færdig med fyrre! Jeg så det selv, uf! 

Da butikken blev brudt op fordi man ikke havde set ham i et par dage, var jeg 

naturligvis til stede, hvorfor ikke det?! Og dèr sad han Wassertrum, i sin lasede 

lænestol, med brystet plettet af blod og øjne som af glas. Ser De: Jeg er en håndfast 

karl - men alt drejede rundt for mig, da jeg så det, og jeg var lige ved at besvime. 

Jeg måtte skynde mig at sige til mig selv: Wenzel, tag dig sammen, Wenzel - det er 

jo kun en død jøde. Han havde en fil siddende i struben, og alt var kastet hulter til 

bulter i butikken. Et rovmord naturligvis." 
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"Filen! Filen!" 

Jeg følte, hvordan blodet stivnede i mine årer af gru. Filen! Så havde den dog til 

sidst fundet vej! 

"Jeg ved også, hvem der har lavet det!" fortsatte Wenzel dæmpet. "Det kan ikke 

være andre end den koparrede Loisa! Jeg fandt nemlig hans lommekniv på gulvet i 

butikken og stak den hurtigt til mig for at politiet ikke skulle få fat i den Der er en 

underjordisk gang under butikken." 

Han afbrød pludselig sig selv og lyttede anspændt i nogle sekunder, så kastede 

han sig på briksen og gav sig til at snorke frygteligt. 

Straks efter gik døren op, og fangevogteren trådte ind. Han mønstrede mig 

mistænksomt. Jeg satte et åndsfraværende ansigt op, og Wenzel var næppe til at 

vække. Først efter mange puf rejste han sig og tumlede, fulgt af slutteren, 

søvndrukken ud af cellen. 

Skælvende af spænding foldede jeg Charouseks brev ud og læste: 

 

"Min kære stakkels ven og velgører! 

Uge efter uge har jeg ventet på, at De skulle blive sat på fri fod - men forgæves. 

Jeg har gjort alt muligt for at samle beviser for Deres uskyld, men har ingen fundet. 

Jeg har bedt undersøgelsesdommeren om at fremskynde sagen mod Dem - men han 

svarede, at han intet kunne gøre - alt afhang af den offentlige anklager. 

Embedssvineri! 

Først nu for en time siden, har jeg haft heldet med mig. Jeg har nemlig erfaret, 

at Jaromir har solgt et guldur til Wassertrum. Dette ur havde Jaromir fundet i sin 

broders seng efter dennes arrestation. 

Hos Loisitschek, hvor detektiverne også kommer, går der rygter om, at man hos 

Dem har fundet dette corpus delicti, der har tilhørt den efter al sandsynlighed 

myrdede Zottmann - hvis lig dog stadig ikke er fundet. Resten kunne jeg selv gætte 

mig til - Wassertrum et cetera! 

Jeg fik straks fat i Jaromir og lovede ham 1000 kr..." 

- Jeg lod brevet synke og glædestårer fyldte mine øjne. Alene Angelina kunne 

have givet Charousek denne sum. Hverken Zwakh, Prokop eller Vrieslander ejede 

så mange penge. - Hun havde dog altså alligevel ikke glemt mig! Jeg læste videre: 

"- og lovede ham desuden 2000 kr. til, hvis han straks gik til politiet og tilstod, 

at han havde fundet uret i sin broders seng og solgt det til Wassertrum.  

Alt dette kan dog først ske, når De har fået dette brev gennem Wenzel. men vær 

forvisset om, det vil ske endnu i dag. Det lover jeg Dem. eg vivler ikke et øjebli 

om, at Loisa har begået mordet og at uret virkelig er Zottmanns. 
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Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet - nå, så ved Jaromir hvad han 

har at gøre: Under alle omstændigheder vil han bekræfte, at det netop er det ur 

man fandt hos Dem, som han solgte til Wassertrum. 

Derfor: vent blot tålmodigt og fortvivl ikke! Den dag, da De atter vil være på fri 

fod er ikke langt borte. 

Men skal vi to atter mødes? Jeg ved det ikke. Ja, jeg tør næsten sige: Jeg tror det 

ikke, thi det går hurtigt til ende med mig, og jeg må være på min post, at min sidste 

time ikke skal overraske mig. 

Men ét står fast: Engang vil vi komme til at gense hinanden. Om end ikke i 

dette liv eller som de døde i hint liv, så dog den dag tiden brister - da - som der står 

i Bibelen - Herren vil af sin mund udspy dem der var lunkne, og hverken kolde 

eller varme. 

Bliv ikke forundret over, at jeg taler således! Jeg har aldrig talt med Dem om 

disse ting, og en dag da De nævnede "kabbala", svarede jeg undvigende. Men - jeg 

véd hvad jeg véd. Måske forstår De, hvad jeg mener, og hvis dette ikke er tilfældet 

- så glem det jeg har sagt. En gang - i vildelse - troede jeg at se et tegn på Deres 

bryst, men måske har jeg drømt. 

Dog tro blot, hvis De virkelig ikke skulle forstå mig, at jeg fra barnsben har 

gjort visse erfaringer af indre art, som har sat mig i stand til at vandre af sælsomme 

veje - erfaringer som ikke dækkes af det som medicinen lærer, og som den - Gud 

være lovet! - heller aldrig vil komme til at gøre. 

Thi jeg har aldrig ladet mig bestikke af videnskaben, hvis højeste mål er at 

udstaffere en - "ventesal" ...som man ville gøre bedst i at rive ned. 

Dog nok herom. Jeg vil hellere fortælle Dem, hvad der i mellemtiden er sket. 

I slutningen af april var Wassertrum kommet så langt, at min suggestion 

begyndte at virke. Jeg kunne se det deraf, at han på gaden gik og gestikulerede og 

talte højt med sig selv. Et sikkert tegn på at et menneskes tanker begynder at ruste 

sig til storm, for at falde over deres herre. 

Så købte han sig en lommebog og begyndte at gøre notater. Han skrev! Han 

skrev! Jeg må le! Han skrev! Og så gik han op til en notar. 

Jeg stod nedenfor huset og vidste, hvad han bestilte deroppe: Han gjorde 

testamente. At han indsatte mig til arving, anede jeg ganske vist ikke. Jeg ville 

ellers sikkert have fået sanktvejtsdans af latter, hvis det et øjeblik var faldet mig 

ind. Han indsatte mig til arving, fordi han troede, at jeg var den eneste på jorden 

mod hvem, han endnu kunne gøre noget godt. Samvittigheden havde overlistet 

ham. 
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Måske skyldtes det også håbet om, at jeg ville velsigne ham, når jeg ved hans 

død pludselig blev millionær - og af den grund tilbagetage den forbandelse som 

han hørte jeg udstødte dengang i Deres værelse. 

Min suggestion havde altså virket tredobbelt. En glimrende vittighed, at han dog 

inderst inde troede på en gengældelse i det hinsidige, men at han dog hele sit liv 

har forsøgt at snakke sig fra det! 

Fra det øjeblik af, da Wassertrum kom ned fra notaren, slap jeg ham ikke af 

syne. Om natten lyttede jeg ved trævæggen i hans butik, thi hvert øjeblik kunne 

afgørelsen falde. Jeg tror, jeg ville kunne have hørt smældet, når han tog proppen 

af giftflasken. 

Der manglede kun en time, og mit livsværk ville være fuldbragt, da greb en 

udenforstående ind og myrdede ham. Med en fil. 

Lad Wenzel fortælle Dem alle nærmere omstændigheder. Det er mig alt for 

bittert at skulle nedskrive alt dette. Kald det overtro, om De vil - men da jeg så, at 

der var blevet udgydt blod - tingene i butikken var helt oversprøjtet dermed - da 

følte jeg det som om hans sjæl var undflyet mig. Noget i mig - et fint, ubedrageligt 

instinkt - sagde mig, at det ikke er det samme, om et menneske dør for fremmed 

hånd eller for sin egen. Kun hvis Wassertrum havde taget sit blod med sig i jorden 

- først da ville mit hverv have været fuldbyrdet. 

Nu, da det gik anderledes, følte jeg mig som en udstødt - som et værktøj, der 

ikke var blevet fundet værdigt i dødsenglens hånd. 

Men jeg helmer ikke. Mit had er af den art, at det går ud over graven, og endnu 

har jeg jo mit eget blod som jeg kan udgyde, hvis jeg vil, for skridt for skridt at 

kunne forfølge ham gennem skyggernes rige. 

Hver dag siden Wassertrum blev begravet, har jeg siddet ude på kirkegården, og 

jeg lytter efter mit eget indres stemme, for at få at vide, hvad jeg skal gøre. Jeg trr 

jeg allerede ved det, men jeg vil vente indtil det indre ord som taler til mig bliver 

klart som en kilde. Vi mennesker er urene, og ofte må vi faste og våge længe 

førend vi forstår vores sjæls hvisken. 

I sidste uge meddelte retten mig officielt, at Wassertrum havde indsat mig til 

universalarving. At jeg selv ikke vil røre en øre af disse penge - derom behøver jeg 

vel ikke forsikre Dem hr. Pernath. Jeg skal nok vogte mig for at give "ham" 

hånden. 

De huse han har ejet, lader jeg sælge ved auktion. De ting han har rørt ved 

bliver brændt, og en tredjedel af alt, der er i penge og penges værdi, tilfalder efter 

min død Dem. 

Jeg ser i ånden, hvordan De springer op og protesterer, men jeg kan berolige 

Dem: Hvad De får er ikke andet end Deres retmæssige ejendom med renter og 
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renters rente. Allerede længe har jeg vidst, at Wassertrum for mange år siden har 

ruineret Deres fader og hans familie - først nu er jeg blevet i stand til at bevise det 

med dokumenter. 

Den anden tredjedel skal fordeles mellem de tolv af bataljonens medlemmer, 

der har kendt dr. Hulbert personlig. Jeg gør dem til rige folk for at de kan få adgang 

til Prags "gode selskab". 

Den sidste tredjedel skal deles mellem de næste syv rovmordere, der bliver 

frikendt af mangel på beviser. Man skylder dog den offentlige indignation noget. 

Så. Det var vist det hele. Og lev nu vel, min kære, kære ven, og tænk en gang i 

mellem på Deres hengivne og taknemmelige 

Innocenz Charousek." 

 

Dybt rystet lagde jeg brevet fra mig. Jeg var ikke i stand til at glæde mig over 

meddelelsen om min nær forestående løsladelse. Charousek! Stakkels fyr! Som en 

broder bekymrede han sig om min skæbne Blot fordi jeg engang havde givet ham 

100 kroner! 

Jeg følte: Ja, han havde ret. Den dag ville aldrig komme. Jeg så ham for mig: 

Hans flakkende øjne, de svindsottige skuldre, den høje, ædle pande Måske var alt 

blevet helt anderledes, hvis en hjælpende hånd i rette tid havde grebet ind i hans 

kummerlige liv. 

Endnu engang læste jeg brevet igennem. Hvor megen metode lå der ikke i 

Charouseks vanvid! Var han overhovedet sindssyg? Jeg skammer mig næsten over 

blot for et øjeblik at have huset denne tanke. Var hans antydninger alene ikke 

overbevisende nok? 

Han var et menneske som Hillel, som Mirjam, som jeg selv, et menneske over 

hvem sjælen har fået magt, så den gennem livets slugter og kløfter kunne føre ham 

op til et ubetrådt lands gletscher-verden. Han, der hele sit liv kun havde tænkt på 

mord, var han ikke renere end enhver af dem, der spankulerer omkring og foregiver 

at følge en ubekendt, mytisk profets udenadlærte bud? 

Han holdt det bud som en overmægtig drift dikterede ham, uden et øjeblik at 

tænke på "belønning" her eller hisset. Hvad han havde gjort: Var det andet end den 

frommeste pligtopfyldelse i ordets dybeste betydning? 

"Fej, lumsk, blodtørstig, syg, en problematisk... forbrydernatur..." jeg hørte 

allerede hvordan mængdens dom ville falde ud, når de med deres tyvelygter 

begyndte at lyse ind i hans sjæl - denne snerrende mængde, der aldrig lærer at 

forstå, at den giftige høsttidløs er tusinde gange skønnere og ædlere end det nyttige 

purløg. 
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Atter gik døren derude, og jeg hørte at et menneske atter blev puffet ind. Jeg 

vendte mig ikke engang om - så opfyldt var jeg af brevet. Ikke et ord om Angelina, 

ikke et ord om Hillel! 

Charousek havde øjensynligt skrevet brevet i største hast - det forrådte skriften 

tydeligt. Ville jeg måske få endnu et brev fra ham? Jeg håbede på dagen i morgen - 

på gårdturen. Da ville det være let for en fra bataljonen at stikke noget til mig. 

En dæmpet stemme fik mig til at fare op af mine grublerier:  

"Tillader De, at jeg præsenterer mig selv min herre? Mit navn er Laponder. 

Amadeus Laponder." 

Jeg vendte mig om. En lille, slank, endnu temmelig ung mand, elegant klædt - 

blot uden hat som alle varetægtsarrestanter - bukkede korrekt for mig. Han var 

glatbarberet som en skuespiller, og hans store, grønligt skinnende, mandelformede 

øjne havde det mærkelige ved sig, at de, endskønt de var rettede lige mod mig, dog 

syntes ikke at se mig. Der lå noget - åndsfraværende i dem. 

Jeg mumlede mit navn, bukkede ligeledes og ville atter vende mig om, men 

kunne ikke få blikket fra denne mand - så sælsomt virkede han på mig med det 

evindelige pagodeagtige smil, hvormed de opadbøjede mundvige forlenede hans 

ansigt. 

Han lignede næsten en kinesisk Buddhastatue af rosenkvarts, med sin glatte, 

gennemsigtige hud, sin pigeagtigt smalle næse og de fine næsebor. 

"Amadeus Laponer, Amadeus Laponer," gentog jeg for mig selv. "Hvad mon 

han har begået?" 
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MÅNE. 
 

”Har De allerede været i forhør?” spurgte jeg efter en pause. 

”Ja, jeg kommer lige derfra. – Forhåbentlig kommer jeg ikke til at genere dem 

ret længe,” svarede Hr. Laponder elskværdigt. 

”Stakkels djævel.” tænkte jeg; ”han aner ikke, hvad der venter en 

varetægtsarrestant.” 

Jeg ville forberede ham ganske langsomt. 

”Man vænner sig efterhånden til at sidde stille – bare de første, allerværste dage 

er ovre.” 

Pause. 

”Varede forhøret længe, Hr. Laponder?” 

”Nej, jeg blev blot spurgt, om jeg ville tilstå, og måtte så underskrive 

protokollen.” 

”Har De tilstået?” fór det ud af mig. 

”Ja.” 

Han sagde dette som om det var noget ganske selvindlysende. 

Det kan ikke være noget slemt, han har begået – han er jo ganske rolig, tænkte 

jeg. Sandsynligvis er det kun en udfordring til en duel eller lignende. 

”Jeg har desværre allerede været her så længe, at jeg synes der er gået et helt 

menneskeliv”; - jeg sukkede uvilkårligt, og han satte straks en deltagende mine op. 

”Jeg håber, at De aldrig må gennemgå det samme som jeg, Hr. Laponder. De bliver 

vel snart sat på fri fod igen.” 

”Det er som man tager det,” svarede han roligt, men der var en tvetydig klang i 

hans stemme. 

”Venter De da ikke det?” spurgte jeg smilende. 

Han rystede på hovedet. 

”Hvordan skal jeg forstå det? – Hvad har De da gjort? Undskyld mig, Hr. 

Laponder, det er ikke nysgerrighed, kun deltagelse, der får mig til at spørge.” 

Han tøvede et øjeblik; så sagde han, uden at fortrække en mine: 

”Lystmord”. 

Det var som om man havde slået mig med en stok oven i hovedet. 

Af væmmelse og gru kunne jeg ikke få et ord frem. 

Han syntes at lægge mærke dertil og så diskret til siden; men ikke dne mindste 

trækning i hans automatiske smilende ansigt forrådte, at han følte sig stødt over 

min ændrede opførsel. 

Vi talte ikke mere sammen, men så tavst forbi hinanden. - - -  
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Da jeg ved mørkets frembrud lagde mig på min stråsæk, fulgte han straks mit 

eksempel, klædte sig af, hængte omhyggeligt sine klæder op på sømmene i 

væggen, strakte sig ud på briksen, og syntes, at dømme efter hans rolige, dybe 

åndedræt, i næste øjeblik at være faldet i søvn. 

Hele natten var det mig umuligt at falde til ro. 

Fornemmelsen af, at der i min nærhed var et sådan menneskelig uhyre og at jeg 

måtte indånde den samme luft som det, virkede så voldsomt og overvældende på 

mig, at alle dagens øvrige indtryk, Charouseks brev og alt det nye, jeg havde 

oplevet, trådte dybt tilbage i baggrunden. 

Jeg havde lagt mig sådan, at jeg vendte ansigtet mod morderen; thi jeg havde 

ikke kunnet udholde den tanke at have ham bagved mig. 

Cellen var oplyst af månens matte glans, og jeg kunne se, at Laponder lå helt 

ubevægelig, næsten stiv. 

Hans træk havde fået noget ligagtigt over sig, og den halvt åbne mund 

forstærkede kun indtrykket. 

I flere timer skiftede han ikke en eneste gang stilling. 

Først noget over midnat, da en tynd månestråle faldt på hans ansigt, kom der en 

let uro over ham og han bevægede næsten uhørligt læberne som en, der taler i 

søvne. Det synes stadig at være de samme to ord han gentog: 

”Slip mig. Slip mig. Slip mig.”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Der gik endnu et par dage, hvor jeg så vidt muligt søgte at undgå ham. Heller 

ikke han brød tavsheden. 

Hans opførsel var stadig lige elskværdig. Når jeg ville til at gå op og ned ad 

gulvet, så han, der altis sad på hans briks, det straks, og trak høfligt fødderne til sig, 

for ikke at være mig i vejen. 

Jeg begyndte at gøre mig selv bebrejdelser over min afvisende optræden, men 

kunne, mod min bedste vilje, ikke overvinde min afsky for ham. 

Hvor stærkt jeg end havde håbet efterhånden at kunne vænne mig til hans 

nærværelse – det var mig umuligt. 

Selv om natten holdt han mig stadig vågen. Hver nat sov jeg højst et kvarter. 

Aften efter aften gentog der sig evindelige det samme: han ventede høfligt til 

jeg var kommet i seng, klædte sig så af, lagde pedantisk tøjet i læg og folder, 

hængte det op, gik i seng, og sov et øjeblik efter roligt og fast.  

- - - - - - - - - - - - - 

En nat – det kunne vel være ved to-tiden – havde jeg atter haget mig fast til 

vinduet og stirrede søvndrukken op mod fuldmånen, hvis stråler oplyste det gamle 

tårnurs kobberansigt. 
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Fuld af bekymring tænkte jeg på Mirjam. 

Da hørte jeg pludseligt hendes stemme bag mig; ganske dæmpet. 

Straks var jeg vågen – lysvågen. Jeg vendte mig om og lyttede. 

Der gik et minut. 

Jeg troede allerede, jeg havde taget fejl. Da hørte jeg atter Mirjams stemme. Jeg 

kunne ikke opfatte hvert ord tydeligt, men det lød som: 

”Spørg mig. Spørg mig.” 

Det var ganske bestemt Mirjams stemme. 

Skælvende af ophidselse forlod jeg vinduet og listede, så forsigtigt jeg kunne, 

hen til Laponders seng. 

Månelyset faldt på hans ansigt, og jeg kunne tydeligt skelne, at hans øjne stod 

vidt åbne: dog kun det hvide i øjeæblet var synligt. 

Af kindens stive muskler så jeg, at han lå i dyb søvn. 

Kun hans læber bevægede sig af og til. 

Og efterhånden forstod jeg de ord, som han pressede frem mellem tænderne. 

”Spørg mig. Spørg mig.” 

Stemmen lignede skuffende Mirjams. 

”Mirjam? Mirjam?” råbte jeg uvilkårligt, men sænkede straks efter stemmen, 

for ikke at vække den sovende. 

Jeg ventede til hans ansigtstræk atter var stivnede; så gentog jeg dæmpet: 

”Mirjam? Mirjam?” 

Hans mund formede et næppe hørligt, men dog tydeligt: 

”Ja.” 

Jeg lagde mit øre tæt til hans læber. 

En stund efter hørte jeg Mirjams stemme hviske – så utvivlsomt var det hendes 

stemme, at en kuldegysning løb over min hud. 

Jeg slugte hendes ord så grådigt, at jeg kun forstod deres mening. Hun talte om 

sin kærlighed til mig og om den usigelige lykke, at vi nu endelig havde fundet 

hinanden – aldrig ville vi skilles mere. Hun talte hurtigt – uden ophold – som en, 

der frygter for at blive afbrudt og vil benytte hvert sekund. 

Da tav stemmen pludseligt. –  

”Mirjam?” spurgte jeg, skælvende af angst og med tilbageholdt åndedræt: 

”Mirjam, er du død?” 

Længe ikke noget svar: 

Så næsten uhørligt: 

”Nej. – Jeg lever. – Jeg sover...”   

Ikke mere. 

Jeg lyttede og lyttede. 
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Forgæves. 

Ikke mere. 

Skælvende måtte jeg støtte mig til briksens kant, for ikke at falde over mod 

Laponder. 

Indtrykket havde været så stærkt, at jeg et øjeblik troede, det var Mirjam, jeg 

knælede ned ved siden af, og måtte samle alle mine kræfter, for ikke at trykke et 

kys på morderens læber. 

”Henoch! Henoch!” – hørte jeg ham pludselig lalle. 

Så lød det endnu tydeligere: 

”Henoch! Henoch!” 

Jeg genkendte straks Hillels stemme. 

”Er det dig Hillel?” 

Intet svar. 

Jeg huskede, at jeg engang havde læst, at man, når man vil have en sovende til 

at tale, ikke skal stille spørgsmålene gennem hans øre, men rette det til nervecentret 

i mavehulningen. 

Jeg gjorde dette: 

”Hillel?” 

”Ja, jeg hører dig!” 

”Er Mirjam rask? Ved du alt?” spurgte jeg hurtigt. 

”Ja, jeg ved alt. Har længe vidst det. – Vær uden bekymring. Henoch, og frygt 

ikke!” 

”Kan du tilgive mig, Hillel?” 

”Jeg siger dig jo: vær uden bekymring.” 

”Skal vi snart gense hinanden?” 

”Jeg frygtede, at jeg ikke ville kunne forstå svaret; allerede den sidste sætning 

lød kun som en svag hvisken. 

”Jeg håber det. Jeg vil vente – på dig – hvis jeg kan – så må jeg – land - .” 

”Hvor? Hvilket land?” – Jeg hvilede næsten på Laponder. – ”I hvilket land? I 

hvilket land?” 

”Landet Gad – sydlige – Palæstina –” 

Stemmen døde hen. 

Hundrede spørgsmål skød forvirret gennem mit hoved: Hvorfor kalder han mig 

Henoch? Zwakh, Jaromir, Uret, Vrieslander, Angelina, Charousek? 

”Lev vel og tænk undertiden på mig,” lød det højt og tydeligt fra Laponders 

læber. 

Denne gang var det Charouks stemme; men med et tonefald, som om jeg selv 

havde sagt det. 
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Jeg huskede: det var ganske ordret den sidste sætning i Charouseks brev. 

Laponders ansigt lå allerede i mørke. Månelyset faldt på briksens hovedgærde. 

Om et kvarter ville månelyset være forsvundet fra cellen. 

Jeg stillede spørgsmål på spørgsmål; men fik intet svar. 

Morderen lå ubevægelig som et lig. Hans øjne var lukkede.  

... 

Jeg gjorde mig selv de kraftigste bebrejdelser, fordi jeg hele tiden i Laponder 

kun havde set morderen, aldrig mennesket. - -  

Efter det, jeg nyligt havde oplevet, var han øjensynlig en somnambule – et 

væsen, der stod under fuldmånens indflydelse. 

Måske havde han også begået lystmordet i en art søvngængeragtig tilstand? 

Ja, det havde han sikkert. 

Nu, da dagen begyndte at gry, veg stivheden fra hans træk og gav plads for et 

udtryk af lyksalig fred. 

Så roligt kan et menneske, der havde et mord på sin samvittighed dog umuligt 

sove, tænkte jeg. 

Jeg kunne næppe vente til han vågnede af sig selv. 

Vidste han mon, hvad der var sket? 

Endelig slog han øjnene op, mødte mit blik og så til siden. 

Straks trådte jeg hen til ham og greb hans hånd: 

”Tilgiv mig, Hr. Laponder, at jeg hidtil har behandlet Dem så uelskværdigt. Det 

var det uvante i ... ” 

”Jeg forstår godt, min herre, at det må være modbydeligt for Dem at skulle være 

sammen med en lystmorder,” faldt han mig elskværdigt i talen. 

”Tal ikke mere derom,” bad jeg, ”jeg har tænkt meget derover i nat og jeg kan 

ikke gøre mig fri for den tanke, at De måske ...” 

Jeg ledte efter ord. 

”De anser mig for at være syg?” indskød han, for at hjælpe mig på gled. 

Jeg svarede: 

”Ja. Jeg tror at kunne slutte det af visse omstændigheder. Jeg  - jeg – må stille 

Dem et direkte spørgsmål, Hr. Laponder?” 

”Med fornøjelse.” 

”Det lyder måske noget mærkeligt –men – vær så elskværdig at sige mig: Hvad 

har De drømt i nat?” 

Han rystede smilende på hovedet: 

”Jeg drømmer aldrig.” 

”Men De talte i søvne?” 

Han så overrasket på mig. Tænkte sig et øjeblik om. Så sagde han: 
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”Det kan kun være sket, hvis én har spurgt mig.” – Jeg indrømmede dette. ”Thi 

som sagt: jeg drømmer aldrig. Jeg – vandrer,” tilføjede han halvhøjt efter en pause. 

”De vandrer? Hvordan skal jeg forstå det?” 

Han syntes ikke rigtigt at ville ud med sproget. Jeg måtte fortælle ham om de 

grunde, som havde fået mig til at indvirke på ham, og fortalte ham ganske kort, 

hvad der var sket i nat. 

”De kan fuldt ud være forvisset om, at alt, jeg siger i søvne er sandt,” sagde han, 

da jeg var færdig. ”Når jeg før bemærkede, at jeg ikke drømmer, men vandrer”; så 

mener jeg dermed, at mit drømmeliv er anderledes beskaffen end hos de fleste – 

skal vi sige: normale mennesker. Kald det, hvad De vil: En træden ud af legemet. 

Således var jeg for eksempel i et højst mærkeligt værelse, til hvilket der var adgang 

gennem en falddør som kunne lukkes op nedenfra." 

"Hvorledes så det ud?" spurgte jeg hurtigt. "Var det ubeboet? Tomt?" 

"Nej, der var møbler, men ikke mange. Og en seng, hvori der sov en ung pige - 

måske var hun skindød - og en mand sad ved siden af hende og holdt sin hånd over 

hendes pande." 

Laponder skildrede mig begges ansigter. Ingen tvivl var mulig: Det var Hillel 

og Mirjam. Jeg vågede næppe at ånde af lutter spænding. 

"Gå videre! Var der ellers nogen i værelset?" 

"Om der ellers var nogen? Vent et øjeblik... Nej: Ellers var der ikke nogen i 

værelset. En syvarmet lysestage brændte på bordet. - Så gik jeg ned ad en 

vindeltrappe." 

"Var trinene itu?" spurgte jeg. 

"Itu? Nej, nej. Den var fuldstændig i orden. Og førte op til et værelse, hvori der 

sad en mand med sølvspænder på skoene. han var en fremmedartet type som jeg 

aldrig før har set: Med gul ansigtsfarve og skråtliggende øjne. Han sad foroverbøjet 

og syntes at vente på noget. Måske på en befaling." 

"De så ikke noget til en bog - en gammel, stor bog?" 

Han gned sin pande. "En bog, siger De? - jo. Der lå en bog på gulvet. Den var 

opslået, helt af pergament, og siden begyndte med et stort, gyldent "A"." 

"Med et "I" mener De vel?" 

"Nej, med et "A"." 

"Er De sikker derpå? Var det ikke et "I"?" 

"Nej, det var bestemt et "A"." 

Jeg rystede på hovedet og begyndte at tvivle. Øjensynligt havde Laponder i 

halvsøvne læst i mit følelsesindhold og blandet alt hulter til bulter. Hillel, Mirjam, 

Golem, bogen "Ibbur" og den underjordiske gang. 

"Hvor længe har De ejet evnen til at "vandre"?" spurgte jeg. 



168 
 

"Siden mit 21 år..." 

Han holdt pludselig inde, syntes ikke gerne at tale herom, da antog hans ansigt 

pludseligt et udtryk af grænseløs forbavselse, og han stirrede på mit bryst, som om 

han så noget dèr. Uden at tage hensyn til min forundring greb han hurtigt min hånd 

og bad - næsten bønligt: 

"For Guds skyld, sig mig alt. Det er i dag den sidste dag, jeg kommer til at 

tilbringe sammen med Dem. Om en time bliver jeg måske hentet for at få 

dødsdommen forelæst..." 

Jeg afbrød ham forfærdet: "Så må De tage mig med som vidne! Jeg kan aflægge 

ed på, at De er syg. De er månesyg. Man må ikke henrette Dem førend man har 

undersøgt Deres sjælstilstand. Tag dog mod fornuft!" 

Han gjorde nervøst en afværgende bevægelse: "Åh, det er jo kun en biting! Jeg 

beder Dem: Sig mig alt!" 

"Men hvad skal jeg sige Dem? Lad os dog hellere tale om Dem, og..." 

"De må - jeg ved det nu bestemt - have oplevet visse, sælsomme ting som angår 

mig - i så nær en grad som De ikke aner: eg beder Dem, sig mig alt!" bad han. 

Jeg kunne ikke fatte, at mit liv nu interesserede ham mere end hans eget. Dog, 

for at berolige ham, fortalte jeg ham alt det sælsomme, der i den sidste tid var 

hændt mig. 

Ved hvert større afsnit, nikkede han tilfreds - som en der gennemskuer en sag til 

grunden. Da jeg kom til det sted, hvor skikkelsen uden hoved stod foran mig og 

holdt de sortrøde korn hen imod mig, kunne han næppe vente, til jeg fik fortalt 

slutningen. 

"De slog altså kornene ud af hånden på ham?" mumlede han eftertænksomt. 

"Jeg havde ikke troet, at der kunne gives nogen tredje "vej"." 

"Det var ikke nogen tredje vej," sagde jeg, "det var det samme som at afslå at 

tage imod kornene." 

Han smilte. 

"Tror De ikke, hr. Laponder?" 

"Hvis De havde afslået at tage imod kornene, ville De vel også være vandret 

"livets vej", men kornene, der betyder det samme som "magiske kræfter", ville ikke 

være blevet tilbage. Nu rullede de jo hen ad gulvet, som De udtrykte Dem - det vil 

sige: De er blevet her og vogtes af Deres forfædre, så længe ind til spiringens tid er 

inde. Da vil de kræfter som endnu slumrer i Dem, blive levende." 

Jeg forstod ham ikke: 

"Kornene vogtes af mine forfædre?" 

"De må forstå det, De har oplevet som symbolsk," forklarede Laponder. 

"Kredsen af de blåligt lysende mennesker, der stod omkring Dem, var rækken af de 
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nedarvede "jeg'er" som en hver, der er født af en moder, slæber med sig omkring. 

Sjælen er ikke noget isoleret fænomen - den skal først til at blive det - og det kalder 

man så: "Udødelighed". Deres sjæl er endnu sammensat af mange "jeg'er" - akkurat 

som en myrestat af mange myrer. De bærer de sjælelige rester af mange tusinde 

forfædre i Dem. Sådan er det med alt levende. Hvorledes skulle ellers en kylling, 

der udruges kunstigt af et æg, straks kunne finde den rigtige næring, hvis der ikke 

stak millioner af års erfaring i den? Instinktets tilstedeværelse forådder 

tilstedeværelsen af forfædre i legeme og sjæl. - Men undskyld, jeg ville ikke 

afbryde dem." 

Jeg fortalte videre. Alt. Også, hvad Mirjam havde sagt om "hermafroditten". Da 

jeg tav og så op, lagde jeg mærke til, at Laponder var blevet hvid som en kalket 

væg, og at tårerne løb ned ad hans kinder. 

Hurtigt rejste jeg mig, lod som om jeg ikke havde lagt mærke til noget, og 

begyndte at vandre op og ned ad gulvet for at afvente det øjeblik, da han atter var 

blevet rolig. 

Så satte jeg mig lige over for ham og opbød al min veltalenhed for at overbevise 

ham om, at det var påtrængende nødvendigt at han, når han nu stod over for 

dommerne, gjorde opmærksom på sin sygelige sjælstilstand. 

"Blot De dog ikke havde tilstået mordet!" sagde jeg. 

"Men jeg måtte! Man spurgte mig på ære og samvittighed," sagde han naivt. 

"Anser De da en løgn for at være værre end - end et lystmord?" spurgte jeg 

forbløffet. 

"I al almindelighed måske ikke, men i mit tilfælde ganske sikkert. Ser De: Da 

jeg af undersøgelsesdommeren blev spurgt, om jeg tilstod, havde jeg kraft nok til at 

sige sandheden. Jeg holdt det altså i min egen hånd, om jeg ville lyve eller ikke. Da 

jeg begik lystmordet... Jeg beder Dem skåne mig for at fremkomme med detaljerne, 

de er så forfærdelige, at jeg nødigt endnu engang vil genopleve dem i erindringen... 

Da jeg begik lystmordet, havde jeg ikke noget valg. Selvom jeg også var ved 

fuldstændig klar bevidsthed, havde jeg alligevel ikke noget valg: Noget, hvis 

tilstedeværelse i mit indre, vågnede og var stærkere end jeg. Tror De jeg ville have 

myrdet, hvis jeg havde haft valget? Jeg har aldrig dræbt ikke engang det mindste 

dyr - og heller ikke nu er jeg i stand dertil. 

Sæt, at det var en lov mellem menneskene, at man skulle myrde, ellers blev man 

straffet med døden - ligesom det er tilfældet i krig - jeg ville da øjeblikkelig være 

hjemfalden til døden. Fordi jeg ikke havde noget valg. Jeg kunne simpelthen ikke 

myrde. Dengang da jeg begik lystmordet, lå forholdene omvendt." 

"Netop derfor må De nu, da De føler Dem som en helt anden, opbyde alle Deres 

kræfter på at undgå en dødsdom!" 
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Laponder gjorde en afværgende håndbevægelse: "De tager fejl! Dommerne har 

fra deres standpunkt fuldstændig ret. Skulle de måske lade et menneske som jeg 

løbe frit omkring? For at jeg i morgen eller i over morgen på ny skulle anrette 

ulykker?" 

"Nej, men man skulle internere Dem i en helbredelsesanstalt for sindssyge!" 

"Hvis jeg virkelig var sindssyg, ville De have ret," svarede Laponder 

ligegyldigt. "Men jeg er ikke sindssyg - jeg er noget helt andet - noget som kan 

ligne sindssyge, men er netop lige det modsatte. Hør nu, hvad jeg har at sige - De 

vil straks forstå mig. Hvad De før fortalte mig om det hovedløse fantom - der 

selvfølgelig er et symbol, til hvilket De, når De tænker Dem om, let vil kunne finde 

nøglen - nøjagtigt det samme er hændt mig. Kun tog jeg mod kornene. Jeg vandrer 

altså "dødens vej"! - For mig er det helligste af alt: At lade mine skridt styre af det 

åndelige i mig. Blindt, tillidsfuldt vandre den vej det anviser mig: Hvad enten den 

fører til galgen eller tronen, til fattigdom eller rigdom. Ingen sinde har jeg tøvet, 

når valget var lagt i min egen hånd. Derfor løj jeg heller ikke, da valget lå i min ege 

hånd. 

Kender De profeten Michas ord: "Det er blevet sagt dig menneske, hvad der er 

godt, og hvad Herren fordrer af dig"? 

Hvis jeg havde løjet, havde jeg skabt en årsag, fordi jeg havde valget. Da jeg 

begik mordet, skabte jeg ikke nogen årsag, kun virkningen af en i mig slumrende, 

for længst nedlagt årsag, over hvilken jeg ikke længere var herre, blev frigjort. 

Derfor er mine hænder rene. Derved, at det åndelige ii mi lod mig blive morder, har 

det fuldbyrdet en henrettelse på mig. Når menneskene klynger mig op i galgen, 

løsnes min skæbne fra deres: Jeg bliver fri!" 

Han er en helgen, følte jeg, og håret rejste sig på mit hoved af forfærdelse over 

min egen lidenhed. 

"De har fortalt mig, at De, som følge af en læges hypnotiske indgriben i Deres 

bevidsthed, har mistet erindringen om Deres ungdom," fortsatte han. "Det er et 

fælles kendetegn for alle dem, der er bidt af det åndelige riges slange. Det synes 

næsten som to liv må snylte på hinanden i vort indre - ligesom misteltenen på det 

vilde træ - inder opvågningens under kan ske - den adskillelse der ellers plejer at 

blive fuldbyrdet ved døden, finder her sted som følge af en udslukkelse af 

erindringen - undertiden ved en pludselig indre omvæltning. 

Hos mig indtraf det på den måde, at jeg - øjensynlig uden årsag - en morgen i 

mit 21. år vågnede som forandret. Hvad der før havde været mig kært, syntes mig 

med ét ligegyldigt. Livet syntes mig dumt som en indianerhistorie og mistede 

virkelighed. Drømmene blev til virkelighed - til apodiktisk, beviskraftig 
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virkelighed, forstå mig vel: Til beviskraftig, real virkelighed, og dagens liv til 

drøm. 

Alle mennesker ville det samme kunne times - hvis de havde nøglen. Og nøglen 

ligger ene og alene deri, at man bliver sig sin "jeg-skikkelse" - så at sige sin hud - 

bevidst i søvne - finder den smalle revne gennem hvilken bevidstheden kan bane 

sig vej mellem vågen og søvn. Derfor sagde jeg før: Jeg "vandrer", og ikke "jeg 

drømmer". 

Længslen efter udødeligheden er en kamp om sceptret med de vort indre 

befolkende toner og genfærd, og at vente på vort eget "jeg"s kroning til konge, er 

det samme som at vente på Messias. 

Habal Garmin, kabbalaens "knoglernes pust", som De har set - det var kongen. 

Når han krones - da brister rebet med hvilket de ved de ydre sanser og fornuftens 

skorsten er bundet til verden.  

Hvordan det kunne ske, at jeg, trods min adskillelse fra livet, pludselig kunne gå 

hen og blive en lystmorder? spørger De mig. Mennesket er som et glasrør gennem 

hvilket, der løber brogede kugler - for de fleste menneskers vedkommende kun én. 

Er kuglen rød, er mennesket "slet". Er kuglen gul, er mennesket "godt". Løber to 

kugler lige bag efter hinanden - en rød og en gul - så har "man" en svag karakter. 

Men vi "slangebidte" gennemlever i et liv, hvad der for hele racen varer en af 

verdensaldrene: De farvede kugler raser efter hinanden gennem glasrøret, og når de 

er ved enden af det... så er vi profeter - er blevet Guds spejl." 

Laponder tav. 

Længe kunne jeg ikke få et ord frem. Hans tale havde næsten bedøvet mig. 

"Hvorfor spurgte De mig før så ængsteligt om mine oplevelser, når De dog står 

så meget, meget højere end jeg?" fik jeg endelig sagt. 

"De tager fejl," sagde Laponder: "Jeg står langt under Dem. Jeg spurgte Dem, 

fordi jeg følte, De ejede en nøgle som jeg manglede." 

"Jeg? En nøgle?" 

"Ja, De! Og De har givet mig den. Jeg tror ikke der gives noget lykkeligere 

menneske på jorden end jeg i dag." 

Udenfor hørtes skridt. Låsen blev slået fra. Laponder hørte det næppe: "Det med 

hermafroditten var nøglen. Nu har jeg vished derfor. Allerede af den grund er jeg 

glad, fordi man kommer og henter mig. Thi snart er jeg ved målet." 

For tårer kunne jeg ikke mere skelne Laponders ansigt - jeg hørte kun smilet i 

hans stemme. 

"Og nu: Lev vel, hr. Pernath, og tro kun: Det man i morgen hænger op er kun 

mine glæder. De har åbenbaret det skønneste for mig - det sidste jeg endnu ikke 

vidste. Nu går jeg til bryllup." 
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Han rejste sig og fulgte med fangevogteren. 

"Det hænger nøje sammen med lystmordet," var de sidste ord jeg hørte, og som 

jeg kun dunkelt forstod. 

... 

Når fuldmånen i de følgende nætter lyste på himlen, troede jeg atter at se 

Laponders sovende ansigt ligge på sengens grå lærred. 

I de nærmeste dage efter, at han var blevet ført bortød der en hamren og tømren 

op fra fængselsgården. Jeg gættede, hvad det betød, og holdt mig i timevis for 

ørerne af fortvivlelse. 

Måned efter måned sneglede sig hen. Det kummerlige løv på træet i gården 

sygnede hen - sommeren hældede. Når mit blik under gårdturene faldt på det 

døende træ og glasmaleriet af Guds moder, blev jeg hver gang tvunget til at anstille 

en sammenligning: Hvor dybt havde Laponders ansigt ikke boret sig ind i mit sind. 

Bestandig slæbte jeg om med dette buddha-ansigt med den glatte hud og det 

sælsomme, evindelige smil. 

En eneste gang - i september - havde undersøgelsesdommeren ladet mig hente 

og mistroisk spurgt mig, hvorfor jeg i banken havde sagt, at jeg nødvendigvis måtte 

rejse bort, samt hvorfor jeg i timerne før min arrestation havde været urolig og 

stukket alle mine ædelsten til mig. På mit svar: at det var min hensigt at berøve mig 

livet, blev der atter grinet hånligt bag ved skrivebordet. 

Siden da havde jeg været alene i min celle og kunne hengive mig helt til min 

sorg over Laponder og Charousek, som jeg følte for længst måtte være død, og til 

min længsel efter Mirjam. Så kom der atter nye arrestanter: tyvagtige kommiser 

med udlevede ansigter, tykmavede bankkasserer osv., og forpestede mig luften og 

stemningen. 

En dag fortalte en af dem dybt indigneret, at der for nogen tid siden var blevet 

begået et lystmord i byen. Heldigvis havde man straks fået fat i gerningsmanden og 

gjort kort proces med ham. 

"Laponder hed han, den modbydelige skurk," indskød en fyr med rovdyrfjæs - 

han var på grund af børnemishandling blevet dømt til 14 dages fængsel. 

"Man greb ham på fersk gerning. Lampen var under tumulten væltet, og der var 

gået ild i værelset. Pigens lig var helt forkullet - man er endnu ikke klar over, hvem 

hun var. Hun skal have haft sort hår og et smalt ansigt - det er alt, hvad man ved. 

Og Laponder har ikke villet ud med hendes navn. Sådan en fyr skulle have huden 

trukket af og drysses over med peber. - Sådan er de fine herrer! Mordere!... Som 

om der ikke var andre midler til at blive af med en pige, tilføjede han med et kynisk 

smil. 
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Raseriet kogte i mig, helst havde jeg slået slynglen til jorden. Nat efter nat 

snorkede han i den seng, hvor Laponder havde ligget. Jeg åndede først lettet, da 

han endelig blev sat på fri fod. 

Næsten bestandig, navnlig om natten pintes jeg af en forfærdelig mistanke om, 

at det var Mirjam, der havde været Laponders offer. Og jo mere jeg kæmpede mod 

denne tanke, desto stærkere voksede den sig - indtil den til sidst gik over til næsten 

at blive en fiks idé. 

Undertiden - navnlig når månelyset faldt gennem gittervinduet - lysnede det dog 

i mit sind. Jeg genoplevede da i erindringen de timer, jeg havde tilbragt sammen 

med Laponder, og bekymringen for Mirjam nagede mig ikke mere - men kun alt 

for ofte kom de forfærdelige minutter igen, da jeg i ånden så hende ligge myrdet og 

forkullet og troede at jeg af angst skulle miste forstanden. 

De svage holdepunkter jeg havde for min mistanke, blev da til en sluttet kæde af 

beviser - til et maleri, fuldt af ubeskrivelige, rædselsindgydende enkeltheder. 

En aften i begyndelsen af november - klokken kunne vel være omkring ved 10, 

thi det var allerede bælgmørkt - havde min fortvivlelse nået en sådan højde, at jeg, 

for ikke at skrige højt, måtte bide mig fast i min stråsæk. Da gik døren pludselig 

op, og fangevogteren befalede mig at følge med ham til undersøgelsesdommeren. 

Jeg følte mig så svag, at jeg snarere tumlede af sted end jeg gik. Håbet om 

nogensinde at skulle slippe ud fra dette forfærdelige sted var for længst dødt i mig. 

Jeg vat atter forberedt på at skulle besvare et koldt spørgsmål, høre det stereotype 

grin bag skrivebordet - og atter vandre tilbage i mørket. 

Hr. baron Leisetreter var for længst gået hjem, og kun en gammel, pukkelrygget 

skriver stod midt i værelset. 

Dumpt afventede jeg, hvad der nu skulle ske. Det slog mig, at fangevogteren 

var fulgt med ind og blinkede godmodigt til mig, men jeg var alt for nedslået til at 

gøre mig betydningen heraf klar. 

Ved rettens undersøgelse er det konstateret," begyndte skriveren, hostede, tog 

plads ved skrivebordet og begyndte at rode efter sagens akter. Først da han havde 

fundet dem, fortsatte han: at ovennævnte Karl Zottmann før sin død, efter at have 

haft en hemmelig sammenkomst med den ugifte, forhenværende prostituerede 

Rosina Metzeles, der går under øgenavnet "Røde Rosina", senere blev løskøbt fra 

vinsalonen "Kautsky" af en døvstum, nu under polititilsyn stående silhuetklipper 

Jaromir Kwasznitschka, og nu i nogle måneder har levet i vildt konkubinat med 

hans højhed fyrst Ferri Athenstädt som højstsammes maitresse, blev lokket ned i en 

underjordisk, ubeboet kælderhvælving i hus numero conscriptionis 21.873 romersk 

III, Hanefjedsgade løbende nummer 7, lukket inde og overladt til at dø enten ved 
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sult eller ved kulde... Den ovennævnte Zottmann nemlig," forklarede skriveren 

med et blik over brillerne og bladede om på næste side. 

"Det er desuden blevet konstateret, at den ovennævnte Karl Zotmann efter al 

sandsynlighed - efter at døden var indtrådt - er blevet berøvet alle genstande af 

værdi, han bar på sig, i særdeleshed hans under P indregistrerede, dobbeltkapslede 

lommeur." - skriveren løftede uret i vejret ved spidsen af kæden. "Silhuetklipperen 

Jaromir Kwasznitschka - søn af den for 17 år siden afdøde hostiebager af samme 

navn - tilbød med sin ed at bekræfte, at han havde fundet uret i sin nu undvegne 

broder Loisas seng og derefter solgt det til marskandiseren Aaron Wassertrum. 

Hertil kunne der dog, på grund af vidnets troværdighed, ikke tages noget hensyn. 

Det er yderligere blevet konstateret, at der i den overnævnte Karl Zottmanns 

bukselomme fandtes en notesbog, hvori den afdøde i dagene før sin død har 

optegnet visse meddelelser som har hjulpet den k. k. øvrighed i dens bestræbelser 

for at varetage alle nødvendige skridt til gerningsmandens pågribelse. 

Som følge af den ovennævnte Karl Zottmanns sidste optegnelser, har den k. k. 

øvrighed udelukkende rettet forfølgelsen mod den tidligere mistænkte, nu 

undvegne Loisa Kwasznitschka. Sagen mod Athanasius Pernath, kunstgravør, 

bliver derfor at ophæve. 

Prag i juli. 

Dr. friherre von Leisetreter. 

 

Gulvet gyngede under mine fødder, og jeg mistede et øjeblik bevidstheden. Da 

jeg atter kom til mig selv, sad jeg på en stol, og fangevogteren slog mig venligt på 

skulderen. Skriveren var ganske uanfægtet, rømmede sig og sagde: 

"Forkyndelsen af dommen er trukket ud til i dag, fordi Deres navn begynder 

med et "P", hvilket bogstav kommer i slutningen af alfabetet." 

Så læste han videre: "Desuden sættes Athanasius Pernath, kunstgravør, i 

kundskab om, at han i kraft af den i maj afdøde stud. med. Innocens Charouseks 

testamente er indsat til arving af en tredjedel af dennes samtlige efterladenskaber, 

og bliver derfor at opfordre til at underskrive protokollen." 

Skriveren havde ved de sidste ord dyppet pennen og begyndte nu at kradse 

noget ned. Jeg ventede, at han - som han plejede - skulle slå et grin op, men dette 

skete dog mærkeligvis ikke. 

"Innocens Charousek," mumlede jeg. 

Fangevogteren bøjede sig over mig og hviskede: 

"Kort før sin død var hr. Charousek hos mig og spurgte efter Dem. Han bad mig 

hilse Dem mange, mange gange. Dette turde jeg dog naturligvis ikke dengang. Det 

er strengt forbudt. Et skrækkeligt endeligt fik han for øvrigt, hr. dr. Charousek. Han 
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tog sig selv af dage. Man fandt ham liggende udstrakt på brystet over Aaron 

Wassertrums grav - død. Han havde gravet to dybe huller i jorden, skåret begge 

pulsårer over og stukket armene ned i hullerne. Således forblødte han efterhånden. 

Han må have været vanvittig, hr. dr. Char... 

Skriveren skød larmende sin stol tilbage og rakte mig pennen til underskrift. Så 

rettede han sig stolt i vejret og sagde i nøjagtig samme tone som sin høje foresatte: 

"Fangevogter, før manden ud!" 

Manden med underbukser og med sabel to atter sin kaffemølle fra skødet, dog 

denne gang undersøgte han mig ikke. Han av mig blot mine ædelsten, min 

portemonnæ med de ti kroner, min kappe og alt det øvrige tilbage. 

Så stod jeg endelig ude på gaden. 

"Mirjam! Mirjam! Nu endelig er gensynets time nær!" 

Jeg undertrykte et skrig af jubel. Det måtte være midnat. Fuldmånen svævede 

glansløst som en mat messingtallerken ovenover tågeslørene. Stenbroen var fedtet 

af støvregnen. Jeg vaklede hen til en droske, der i tågen lignede et uhyre fra før 

syndfloden. Mine ben nægtede næsten at bære mig - jeg havde glemt at gå og 

tumlede af sted - på følelsesløse såler som en rygmarvssyg. 

"Kusk, kør mig, så hurtigt De kan, til Hanefjedsgade nr. 7! Har De forstået mig? 

Hanefjedsgade 7!" 
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FRI. 

Da vi havde kørt nogle alen, holdt drosken. 

"Hanefjedsgade, herre?" 

"Ja, ja, kør kun til!" 

Atter kørte vognen et stykke Så holdt den igen. 

"For Guds skyld, hvad er der nu?" 

"Hanefjedsgade, herre?" 

"Ja, ja, ja!" 

"I Hanefjedsgade kan man ikke køre mere!" 

"Hvorfor ikke?" 

"Stenbroen er brudt op. Hele jødekvarteret bliver jo ombygget." 

"Så kør så langt De kan, men hurtigt!" 

Drosken gjorde et eneste galopspring og luntede så videre. Jeg slog vinduet ned 

og indsugede grådigt den friske natteluft. Alt var blevet mig så fremmed, så 

ubegribeligt nyt: Husene, gaderne, de lukkede butikker. 

En hvid hund travede ensomt og mistrøstigt af sted på det våde fortov. Jeg så 

efter den. Hvor sælsomt! En hund! Jeg havde helt glemt, at der eksisterede sådanne 

dyr. Med barnagtig glæde råbte jeg efter den: "Hov! Hov! Hvorfor ser du så arrig 

ud?" 

Hvad mon Hillel ville sige!? Og Mirjam? 

Kun nogle få minutter, og jeg ville være hos dem. Jeg ville dundre på døren 

indtil de stod op af deres senge og lukkede mig ind. Nu var alt jo godt igen - hele 

dette års elendighed forbi! I år skulle jeg holde en rigtig jul! Ikke sove den væk 

som sidste gang. 

Et øjeblik grebes jeg atter af min gamle angst: Det som arrestanten med 

rovdyrfjæset havde fortalt, faldt mig ind. Det forkullede ansigt - lystmordet - nej, 

nej! Jeg gjorde mig med magt fri for disse tanker: Nej! Nej! Det kunne ikke være 

tilfældet. Mirjam levede! Jeg havde hørt hendes stemme gennem Laponders mund. 

Endnu et minut - et halvt... og så - drosken holdt foran en ruinhob. Barrikader af 

brosten overalt! Røde lanterner lyste advarende. En hær af arbejdere gravede og 

hakkede ved fakkelskær. Banker af grus og murbrokker spærrede vejen. Jeg 

klatrede over dem, sank næsten i til knæene. Dette her måtte dog være 

Hanefjedsgade?! 

Møjsommeligt orienterede jeg mig. Intet andet end ruiner, ruiner. Var det da 

ikke huset, jeg havde boet i? Facaden var revet ned. Jeg klatrede op på en jordhøj. 

Dybt under mig løb en sort, muret gang langs med den tidligere gade. 
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Jeg kiggede i vejret: Som store biceller svævede de blottede værelser i luften, 

halvt oplyst af fakkelskæret, halvt af det sørgmodige månelys. Det dèr oppe, det 

måtte være mit værelse - jeg kunne se det på væggenes farve. Og op til det stødte 

atelieret, Saviolis. 

Jeg blev pludselig helt tom i hjertet. Hvor sælsomt! Atelieret! Angelina! Så 

langt, så uendelig langt lå det alt sammen bag mig! 

Jeg vendte mig om: Af huset som Wassertrum havde beboet, var der ikke blevet 

en sten tilbage. Det var jævnet med jorden: Marskandiserbutikken, Charouseks 

kælder... alt, alt. 

"Mennesket vandrer hen som en skygge", faldt det mig ind, at jeg havde læst. 

Jeg spurgte en arbejder, om han ikke vidste, hvor de mennesker nu var, som 

engang havde boet her - om han måske kendte arkivar Schemajah Hillel? 

"Ikke tysk," lød svaret. 

Jeg gav manden en krone: Han forstod straks tysk, men kunne ikke give mig 

noget svar. Heller ingen af hans kammerater var i stand dertil. 

Måske kunne jeg få det at vide hos "Loisitschek".  

"Loisitschek" var lukket, blev der sagt. Huset blev helt ombygget. 

Så kunne man vel vække en af naboerne! - gik det ikke an? 

"Viden om bor der ikke en kat," sagde en af arbejderne "Det er forbudt på grund 

af tyfus." 

Men Ungelt - han må da have åbent? 

"Ungelt har også lukket." 

"Er De ganske sikker derpå?" 

"Aldeles bestemt!" 

Jeg nævnede på må og få nogle urtekræmmere og cigarhandlende, der havde 

boet i nærheden, så navnene Swakh, Vrieslander og Prokop - men manden rystede 

stadig på hovedet. 

"Måske kender De Jaromir Kwasznitschka?" 

Arbejderen spidsede øren. "Jaromir - er han døvstum?" 

Jeg jublede. Gud være lovet. I det mindste én bekendt. 

"Ja, han er døvstum, hvor bor han?" 

"Klipper han billeder ud af sort papir?" 

"Ja, det er ham. Hvor kan jeg få fat i ham nu?" 

Så omstændeligt som muligt beskrev manden mig en natcafé i den indre by. Så 

gav han sig atter til at grave. 

I over en time vandrede jeg gennem grusmarken, balancerede på gyngende 

brædder og krøb under tværbjælker, der spærrede gaderne. Hele jødekvarteret var 

en eneste stenørken - som et jordskælv havde ødelagt byen 
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Åndeløs af ophidselse, snavset fra øverst til nederst og med sønderrevne sko 

fandt jeg endelig ud af denne labyrint. Et par husrækker til, og jeg stod foran 

natcaféen, jeg søgte. "Café Chaos" stod der på et skilt.  

Et lille mennesketomt lokale, hvor der knap var plads til det par borde, der 

lænede sig mod væggen. På et trebenet billard, der stod midt i lokalet, lå en kelner 

og snorkede. En torvekone med en grøntkurv stående ved siden af sig sad og sov i 

en krog over et glas te.  

Endelig bekvemmede kelneren sig til at stå op Han spurgte mig om, hvad jeg 

ønskede. Det frække blik hvor med han mønstrede mig fra isse til hæl, fik mig først 

nu til at tænke på, at jeg måtte se meget derangeret ud i tøjet. Jeg kastede et blik i 

spejlet og blev grebet af forfærdelse: Et fremmed blodløst ansigt, rynket, gråt som 

kit, med forpjusket skæg og langt, stridt hår stirrede mig i møde. 

Om silhuetklipperen Jaromir havde været her? spurgte jeg og bestilte sort kaffe. 

"Ved ikke, hvor han bliver af," gabede kelneren til svar. Så lagde ha sig atter op 

på billardet og sov videre. 

Jeg tog "Prager Tageblatt" fra væggen og ventede. 

Bogstaverne løb som myrer over siderne, og jeg begreb ikke et eneste ord af 

det, jeg læste. Timerne sneglede sig hen, og bag ruderne viste der sig allerede det 

dybe mørkeblå som bringer bud om, at dagen er ved at gry 

En politibetjent med grøn fjerhat stak hovedet ind gennem døren og gik atter 

videre med langsomme, tunge skridt. Tre forsoldede soldater trådte ind En 

gadefejer stak en snaps under vesten. Endelig, endelig: Jaromir. 

Han havde forandret sig i den grad, at jeg til at begynde med slet ikke kendte 

ham igen: Hans øjne var udslukte, fortænderne faldne ud, håret tyndt, og bag ørene 

havde han dybe gruber. Jeg var så henrykt over endelig at se et velkendt ansigt, at 

jeg sprang op, gik ham i møde og greb hans hånd. 

Han syntes at være overordentlig sky af sig og skottede stadig hen til døren Ved 

alle mulige tegn søgte jeg, at gøre ham forståelig, at jeg var glad over at have 

truffet ham. 

Til at begynde med troede han mig øjensynligt ikke. Men hvilke spørgsmål jeg 

end stillede ham - bestandig den samme hjælpeløse håndbevægelse til tegn på, at 

han ikke forstod mig. Hvordan skulle jeg øre mig forståelig for ham?! Holdt! Jeg 

fik en idé! Jeg tog en blyant og tegnede Zwakhs, Vrieslanders og Prokops ansigter. 

"Er De endnu i Prag?" 

Han fægtede med hænderne i luften, lod som om han talte penge og marcherede 

med fingrene hen over bordet. Jeg gættede: Alle tre havde øjensynligt fået penge af 

Charousek og drog nu med et større marionetteater gennem verden. 

"Og Hillel? Hvor bor han nu?" 
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Jeg tegnede hans ansigt, et hus og et spørgsmålstegn. 

Spørgsmålstegnet forstod Jaromir ikke, han kunne ikke læse, men han forstod, 

hvad jeg ville - tog en tændstik, kastede den op i luften og lod den på 

taskenspillervis forsvinde. 

Hvad skulle dette betyde? Var Hillel også rejst? Jeg tegnede det jødiske rådhus. 

Den døvstumme rystede heftigt på hovedet. 

"Hillel er altså ikke mere dèr?" 

"Nej!" 

Hovedrysten. 

"Hvor er han da?" 

Atter kunststykket med tændstikken. 

"Han mener, at herren er væk, og at ingen ved, hvor han er blevet af," indskød 

gadefejeren belærende - han havde hele tiden set interesseret til. 

Af rædsel krympede mit hjerte sig sammen: Hillel borte! Nu var jeg helt alene i 

verden. Genstandene i lokalet begyndte at dreje rundt for mine øjne. 

"Og Mirjam?" 

Min hånd skælvede så voldsomt, at det længe var umuligt at få hendes ansigt til 

at ligne. 

"Er Mirjam også forsvundet?" 

"Ja, også forsvundet. Sporløst." 

Jeg stønnede højt og begyndte at løbe op og ned ad gulvet, så de tre soldater så 

spørgende på hinanden. 

Jaromir søgte at berolige mig og anstrengte sig for at meddele mig noget andet, 

som han syntes at have erfaret: Han lagde hovedet på armen som en der sover. 

Jeg støttede mig til bordpladen: "For Guds skyld, Mirjam er død?" 

Hovedrysten. 

Jaromir lagde atter hovedet på armen. 

"Har Mirjam været syg?" 

Jeg tegnede en medicinflaske. 

Hovedrysten. 

Atter lagde Jaromir panden på armen... 

Dagen gryede. Det ene gasblus blev slukket efter det andet, og stadig kunne jeg 

ikke blive klar over, hvad denne gestus skulle betyde. 

Jeg opgav det. Tænkte mig om. Det eneste der var at gøre var at gå op på det 

jødiske rådhus for dèr at få at vide, hvor Hillel og Mirjam var rejst hen. Jeg måtte 

finde dem. 

Tavs sad jeg ved siden af Jaromir. Stum og døv som han. Da jeg efter en stunds 

forløb løftede hovedet, så jeg at han var i færd med at klippe en silhuet. Jeg 
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genkendte Rosinas profil. Han rakte mig portrættet over bordet, lagde hænderne 

over sine øjne og... græd stille hen for sig. Så sprang han pludselig op og tumlede 

uden hilsen ud af døren. 

... 

Arkivar Schemajah Hillel var en dag uden grund blevet borte og var ikke vendt 

tilbage. Hans datter var sikkert taget med ham, thi heller ikke hende havde man set 

siden hin dag - fortalte man mig på det jødiske rådhus. 

Det var alt, jeg kunne få at vide. Intet spor viste, hvorhen de kunne være rejst. 

I banken fik jeg den besked, at mine penge stadig var beslaglagt af retten, men 

man ventede hver dag på meddelelse om, at man måtte udbetale mig dem. 

Også for at komme i besiddelse af arven efter Charousek måtte jeg gå 

embedsvejen. Jeg ventede med brændende utålmodighed på det øjeblik, da jeg fik 

penge mellem hænder for atter at kunne begynde eftersøgningen af Hillel og 

Mirjam. 

Jeg havde solgt de ædelsten, jeg havde i lommen, og lejet mig to små møblerede 

tagværelser i Gamle Skolegade - den eneste gade, der var blevet skånet i hele 

jødekvarteret. Et mærkeligt tilfælde: Det var det samme, velkendte hus om hvilket 

sagnet fortalte, at Golem var forsvundet her. 

Jeg havde forhørt mig hos beboerne - mest små købmænd og håndværkere - om 

der var noget sandt i rygtet om "værelset uden indgang" men var blot blevet leet 

ud. Hvor kunne nogen tro på den slags galimatias! 

Mine egne oplevelser på dette punkt var i fængslet for længst blevet til blege 

drømmebilleder, og jeg så i dem kun symboler uden blod og liv - strøg dem af 

mine erindringers bog. 

Laponders ord, som jeg undertiden hørte lige så klart i mit indre som dengang, 

han sad lige over for mig i cellen, bestyrkede mig i min tro på at det, der før havde 

syntes mig håndgribelig virkelighed, kun havde været oplevelser af rent indre art. 

Var da alt jeg engang havde ejet, ikke borte - forsvundet? Bogen Ibbur, det 

fantastiske tarokspil, Angelina og selv mine venner Zwakh, Vrieslander og Prokop! 

... 

Det var juleaften, og jeg havde taget et lille træ med røde lys med hjem. Jeg 

ville endnu engang være ung og omkring mig fornemme lysenes glans, duften af 

grannåle og brændende voks. Før året var til ende, ville jeg måske allerede være 

under vejs, og i byer og landsbyer - hvorhen en indre stemme førte mig - søge efter 

Hillel og Mirjam. 

Al utålmodighed, al venten var efterhånden veget fra mig. Det samme var 

tilfældet med min frygt for at Mirjam skulle være myrdet. Mit hjerte sagde mig, at 

jeg ville finde dem begge. 
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Bestandig var det lykkelige smil i mig, og når jeg lagde min hånd på noget, var 

det som om, der udstrømmede en velsignende kraft fra den. Den samme tilfredshed 

som lægger sig over et menneske, der efter lang vandring vender hjem og i de 

fjerne ser sin fødebys tårne blinke, fyldte mig på en sælsom og uforklarlig vis. 

En gang havde jeg været i den lille café, hvor Jaromir holdt til, for at bede ham 

komme til mig juleaften. - Han havde ikke vist sig siden hin dag, fortalte man mig. 

Jeg skulle lige til bedrøvet at gå min vej igen - da kom en gammel 

bissekræmmer ind og falbød små, værdiløse antikviteter. Jeg rodede i hans æske 

med krucifikser, nåle og brocher: Da fik jeg fat i et rødt stenhjerte, der var fastgjort 

til et falmet silkebånd, og jeg genkendte til min store undren den souvenir som 

Angelina, da hun endnu var en lille pige, havde foræret mig ved springvandet i 

slotsparken. Og med ét stod hele min ungdom foran mig - som så jeg dybt inde i en 

kukkasse et barnligt malet billede. 

Længe, længe stod jeg bevæget og stirrede på det lille røde hjerte i min hånd. 

... 

Jeg sad oppe på mit tagkammer o lyttede til grannålenes knitren, når af og til en 

lille kvist begyndte at gløde over et af vokslysene. 

"Måske opfører Zwakh netop i dette øjeblik sit "Juleaftensspil" et eller andet 

sted i verden," udmalede jeg mig - "og deklamerede med hemmelighedsfuld 

stemme denne strofe af sin yndlingsdigter Oskar Wiener: 

 

"Hvor er det røde stenhjerte mon nu? 

Det hænger i et silkebånd. 

Jeg var ham tro og elskede det,  

tjente syv lange år for dette hjerte, 

og elskede det!" 

 

Jeg følte mig pludselig sælsomt højtideligt til mode. Lysene var brændt ned. 

Kun ét blaffede svagt endnu. Værelset var fuldt af røg Som om en hånd greb fat i 

mig, vendte jeg mig pludselig om og: 

Min genganger stod på dørtærsklen. Min dobbeltgænger. I en hvid kappe. Med 

en krone på hovedet.  

Kun et øjeblik. Så brød flammer gennem døren, en kvælende røgsky bølgede 

ind. Brand! Brand! Brand! 

Jeg rev vinduet op. Klatrede ud på taget. 

Langt borte fra hørte jeg sprøjternes raslen og kimen. Blinkende hjælme og 

skarpe kommandoråb. 
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Så hørte jeg pumpernes sælsomme, hivende åndedræt - akkurat som vandets 

dæmoner dukkede sig til spring mod deres dødsfjende: Ilden. Glas klirrede, og røde 

luer slog ud af alle vinduer. 

Madrasser bliver kastet ned, hele gaden er fuld af dem, mennesker springer ned 

og bliver lemlæstede båret bort. 

I mit indre er der noget som jubler i vild, overstrømmende ekstase. Jeg ved ikke 

hvorfor. 

Jeg kravler hen til skorstenen for ikke at blive brændt, thi flammerne griber 

efter mig. 

Et skorstensfejerreb er snoet om skorstenen. 

Jeg ruller det op, slynger det om håndled og ben som jeg har lært det i 

gymnastik som dreng, og lader mig roligt glide nedad husets facade. 

Kommer forbi et vindue. Ser ind: Dèr er alt blændende oplyst. 

Og da ser jeg... da ser jeg... 

Hele mit legeme bliver et eneste tonende glædesskrig: 

"Hillel! Mirjam! Hillel!" 

Jeg vil klynge mig til gitterstavene. Griber efter dem. Mister taget i rebet. 

Et øjeblik hænger jeg, med hovedet nedad og benene korslagt mellem himmel 

og jord. 

Rebet synger ved rykket. Fibrene strækker sig knagende. jeg falder. Min 

bevidsthed slukkes.  

I faldet griber jeg endnu engang efter gesimsen, men min hånd glider. Intet 

holdepunkt:  

Stenen er glat. 

 

Glat som et stykke  

fedt. 
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ENDE. 
 

"... SOM ET STYKKE FEDT!" 

Det er stenen, der ligner et stykke fedt. 

Ordene klang endnu i mine ører, da jeg rejste mig over ende. 

Hvor var jeg? 

Jeg ligger i en seng. På et hotel. 

Jeg hedder slet ikke Pernath. 

Har jeg drømt det alt sammen? 

Nej! Sådan drømmer man ikke. 

Jeg ser på uret: Jeg har næppe sovet en time. Klokken er halv tre. 

Og dèr hænger den fremmede hat som jeg må have fået ombyttet, da jeg i 

morges var oppe i domen på Hradschim. Står der navn deri? 

Jeg tager den i hånden og læser de gyldne bogstaver på det hvide silkefor det 

fremmede og dog så velkendte navn: 

 

ATHANASIUS PERNATH 

 

Jeg har ikke mere nogen ro på mig, hurtigt klæder jeg om og løber ned af 

trappen.  

"Portier! Jeg går en times tid!" 

"Hvor vil herren hen, om jeg tør spørge?" 

"Jødekvarteret. Hanefjedsgade. Er der overhovedet en gade af dette navn?" 

"Ganske vist, ganske vist" - portieren smiler maliciøst - "men i jødekvarteret er 

der intet, der er værd at se, herre. Alt sammen nye huse." 

"Det gør ikke noget! Hvor ligger Hanefjedsgade?" 

Portierens tykke finger peger på kortet: "Her, herre!" 

"Og Loisitschek?" 

"Her, herre!" 

Giv mig et stort stykke papir." 

"Værs'go', herre!" 

Jeg pakker Pernaths hat ind. Sælsomt: Den er næsten ny, ren og fin, og dog så 

mør som var den ældgammel. 

Undervejs overvejede jeg: Alt, hvad denne Athanasius Pernath har oplevet, har 

jeg i én nat set, hørt og følt som om, det havde været mig selv. Hvorfor ved jeg da 

ikke, hvad han så bag gittervinduet i det øjeblik strikken bristede og han råbte 

"Hillel, Hillel"? 

I samme øjeblik skilte han sig ud fra mig, forstår jeg pludseligt. 
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Jeg må se at finde denne Athanasius Pernath. Selv om det skal tage mig tre 

nætter og tre dage, må jeg gøre det. 

... 

Det var altså Hanefjedsgade? 

Sådan så den slet ikke ud i min drøm! 

Lutter nye huse. 

Et minut senere sidder jeg i "Café Loisitschek". Et stilløst, temmelig renligt 

lokale. I baggrunden en estrade med trægelænder. At der er en vis lighed med det 

gamle "Loisitchek" jeg drømte om, lader sig ikke nægte. 

"Herren ønsker?" spørger opvartningspigen, en livlig, fyldig pige, i en alt for 

snæver rød fløjsjakke. 

"Cognac, frøken. Sådan, tak." 

... 

"Hm, frøken!" 

"Herren ønsker?" 

"Hvem tilhører denne café?" 

"Hr. kommerceråd Loisitschek. Hele huset tilhører ham. En meget fin, rig 

herre." 

Aha, fyren med grisetanden ved urkæden! husker jeg. Jeg får en god idé. 

"Frøken!" 

"Herren ønsker?" 

"Hvornår styrtede den gamle bro sammen?" 

"For 33 år siden!" 

"Hm, for 33 år siden!" 

Jeg overvejer. Kunstgravør Pernath må altså nu være op mod 80. 

"Frøken!" 

"Herren ønsker?" 

"Er der ikke blandt Deres gæster, som endnu kan huske, hvordan det gamle 

jødekvarter dengang så ud. Jeg er forfatter og interesserer mig derfor." 

Opvartningspigen tænker sig om: 

Af gæsterne? Nej! - Men vent et øjeblik: billardmarkøren, der nu spiller 

karambole med studenten der henne - ham med høgenæsen, den gamle - han har 

levet hele sit liv her og vil kunne fortælle Dem alt. Skal jeg kalde på ham, når han 

er færdig?" 

Jeg fulgte hendes blik: En slank, hvidhåret, gammel mand står lænet mod 

spejlet og kridter sin kø. Et hærget, men mærkelig fornemt ansigt. Hvem er det, han 

får mig til at tænke på? 

"Frøken, hvad hedder markøren?" 
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Opvartningspigen lægger albuerne på mit bord, spytter på sin blyant, skriver 

med lynets hastighed sit fornavn utallige gange på marmorpladen og visker det 

hver gang hurtigt ud med sin våde finger. Af og til sender hun mig et brændende 

blik (ikke alle lykkedes dog lige godt). Hun trækker selvfølgelig også øjenbrynene 

i vejret, thi det forhøjer blikkets eventyrlige glans. 

"Frøken, hvad hedder markøren?" gentog jeg. 

Hun ville sikkert hellere have hørt en kompliment, thi hun svarede lidt skuffet: 

"Hvad han hedder? Nå, ja: Ferri - Ferri Athenstädt." 

"Så-å? - Ferri Athenstädt! - Hm - atter en gammel bekendt." 

"Fortæl mig alt, hvad De ved om ham, rigtig meget frøken" kurrer jeg ømt, men 

må dog i næste øjeblik stive mig af med en cognac. 

"De kvidrer så sødt (Jeg er lige ved at kaste op over mig selv.) Hun bøjer sig tæt 

ind til mig for at hendes hår skal kilde mig i ansigtet, og hvisker 

hemmelighedsfuldt:  

"Ferri - ja det var engang en herre. Han skal være af ældgammel adel - det er 

selvfølgelig kun noget man siger, fordi han ikke går med skæg - og han skal have 

haft frygteligt mange penge. En rødhåret jødinde, der allerede fra ganske ung var 

en... Hm" - hun skrev atter et par gange sit fornavn- "plyndrede ham imidlertid lige 

til skjorten, og da han ikke havde flere penge, løb hun væk og giftede sig med en 

fornem herre" - hun hviskede mig et navn i øret som jeg ikke forstod. "Den 

fornemme herre måtte naturligvis opgive alle sine æresrettigheder og nøjes med at 

lade sig kalde Ritter Von Dämmerich. Nå ja. Men at hun havde været en... Hm, det 

kan han dog ikke vaske af hende. Jeg siger altid..." 

"Fritzi! Betale!" blev der råbt oppe fra estraden. Jeg lod mine blikke vandre 

gennem lokalet - da hører jeg pludselig en sprød, metalagtig klingen bag mig. Jeg 

drejer mig nysgerrigt om. Tror ikke mine øjne. 

Med ansigtet vendt ind mod væggen, gammel som Methusalem og med en 

spilledåse, ikke større end en cigaretæske i sine sitrende skelethænder, sidder helt 

sammensunken i sig selv - den blinde olding Nephtali Schraffraneck og drejer på et 

lille håndtag. 

Jeg træder hen til ham. Med en stemme der lyder som en hæs hvisken, synger 

han forvirret hen for sig: 

 

"Fru Pick, 

Fru Pock, 

og røde, blå stjerner, 

de pusler alle vegne..." 
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"Ved De, hvad den gamle mand hedder?" spørger jeg en kelner, der farer forbi. 

"Nej, min herre, ingen kender hverken ham eller hans navn. Selv har han glemt 

det. Han står helt alene i verden. Er 110 år gammel! Han kommer hver dag og får 

en kop kaffe!" 

Jeg bøjer mig over oldingen og råber et ord ind i hans øre: "Schraffraneck." 

Det er som om et lyn farer igennem ham. Han mumler noget, stryger sig 

eftertænksomt over panden. 

"Forstår De mig, hr. Schraffraneck?" 

Han nikker. 

"Hør nu godt efter! Jeg ville spørge Dem om noget fra gammel tid. Når De 

svarer mig godt på alt, skal De få den krone, jeg lægger her på bordet." 

"Krone," gentager oldingen og begynder straks som en rasende at dreje rundt på 

håndtaget. 

Jeg holder fast på hans hånd: "Tænk Dem nu godt om: Har De ikke for 33 år 

siden kendt en kunstgravør ved navn Pernath?" 

"Hadrbolletz!" laller han astmatisk og ler over hele ansigtet som om jeg har 

fortalt ham en storartet vittighed. 

"Nej, ikke Hadrbolletz: Pernath!" 

"Pereles?!" Han jublede formelig. 

"Nej, heller ikke Pereles. - Per-nath!" 

"Pascheles?!" Han hvinede af glæde. 

Jeg opgav alle videre forsøg. 

"De ville tale med mig, min herre?" 

Markøren Ferri Athenstädt står foran mig og bukker køligt. 

"Ja. - vil De spille et parti billard med mig?" 

"Spiller De om penge, min herre? Jeg giver Dem 90 forud på 100." 

"Godt: Vi spiller om en krone. Vil De støde først, markør." 

Hans højhed tager en kø, sigter, og sætter et ærgerligt ansigt op. Jeg kender det: 

Han lader mig nå til 90 og laver så en hel serie i et træk. 

Jeg bliver løjerligere og løjerligere til mode. Jeg går lige løs på mit mål. 

"Husker De, hr. markør, for lang tid siden, fra det år, hvor den gamle bro 

styrtede sammen, en vis Athanasius Pernath, der boede i det daværende 

jødekvarter?" 

En mand i en rødstribet lærredsjakke, skeløjet og med små guldørenringe, der 

havde siddet på en bænk ved væggen og læst i en avis, springer op, stirrer stift på 

mig og gør korsets tegn for sig."Pernath? Pernath?" gentager markøren og tænker 

sig møjsommeligt om. "Pernath - var han ikke høj, slank? Brunt hår, fipskæg?" 

"Jo, ganske rigtigt!" 
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"En 40 år kunne han vel være dengang. Han så ud..." 

Hans højhed stirrede pludselig overrasket på mig. 

"De er en slægtning af ham, min herre?" 

Den skeløjede slår atter korsets tegn. 

"Jeg? En slægtning? En løjerlig idé! - Nej. Jeg interesserer mig kun for ham. 

Ved De mere om ham?" tilføjer jeg henkastet, men føler, at det bliver iskoldt i mit 

hjerte. 

Ferri Athenstädt tænker sig atter om. 

"Hvis jeg ikke tager fejl, gik han for at være forrykt. En gang påstod han, han 

hed... vent et øjeblik - ja: Laponder! Han udgav sig også for en vis - Charousek." 

"Det passer ikke!" indskød den skeløjede heftigt. "Charousek har virkelig 

eksisteret. Min far har selv arvet flere tusinde kroner efter ham." 

"Hvem er denne mand?" spurgte jeg markøren halvhøjt. 

"Han er færgemand og hedder Tschamrda. Hvad Pernath angår, så husker jeg 

kun - eller tror i det mindste at huske - at han senere hen giftede sig med en smuk, 

mørkhudet jødinde." 

"Mirjam!" udbrød jeg, og mine hænder skælvede i den grad af ophidselse, at jeg 

ikke var i stand til at spille mere. 

Færgemanden gjorde korsets tegn for sig. 

"Hvad går der egentlig af Dem, hr. Tschamrda?" spurgte markøren forbavset. 

Jeg lod en cognac servere for manden for, at han skulle få tungen bedre på 

gled."Ja, der er folk som påstår, at Pernath lever endnu," fik jeg endelig ud af 

færgemanden: "Han skal være kunstgravør og bo i Hradschin." 

"Hvor er Hradschin?" 

Færgemanden gjorde atter korsets tegn for sig. 

"Det er netop det! Han bor, hvor intet levende menneske kan bo: Ved muren 

ved den sidste lygte." 

"Kender De hans hus hr. - hr. Tschamrda?" 

"Intet i verden kunne få mig til at gå derop!" protesterede den skeløjede. "Hvad 

anser De mig for? Jesus, Maria og Josef!" 

"Men vejen derop kan De da i det mindste vise mig, hr. Tschamrda?" 

"Tja," brummede færgemanden. "Hvis De vil ned ad Moldau. Men jeg råder 

Dem indtrængende derfra! De styrter ned i Hirschgraben og knækker halsen! 

Hellige Guds Moder!" 

... 

Vi følges ad i den tidlige morgen. En frisk vind blæser fra floden. Af lutter 

forventning føler jeg næppe jorden under mig. 

Pludselig dukker huset i Gamle Skolegade op foran mig. 
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Jeg kender hvert et vindue, den løse tagrende, det tilgitrede vindue, den glatte 

stengesims - alt, alt! 

"Hvornår er dette hus brændt ned?" spørger jeg den skeløjede. Det suser for 

mine øren af spænding. 

"Brændt ned? Endnu aldrig!" 

"Jo, jeg ved det bestemt." 

"Nej." 

"Men jeg ved det. Vil De vædde?" 

"Hvor meget?" 

"En krone." 

"Top!" 

Tschamrda henter viceværten: "Er dette hus nogen sinde brændt ned?" 

"Næ, hvorfor skulle det være det?" 

Manden ler. 

Jeg kan ikke tro det. 

"Nu har jeg snart boet her i 70 år," forsikrer viceværten, "jeg må dog vide det." 

Sælsomt, sælsomt! 

... 

Færgemanden ror mig over Moldau i sin båd, der består af otte uhøvlede 

brædder. Med morsomme, skæve åreslag. Det gule vand skummer mod siderne. 

Hadschins tage tindrer rødt i morgensolen. 

En ubeskrivelig, højtidelig følelse griber mig - en drømmende fornemmelse som 

fra en tidligere tilværelse - som om verden var fortryllet - en drømmende 

erkendelse af, at jeg undertiden har levet flere steder til samme tid. 

Jeg stiger ud af båden. 

"Hvor meget er jeg Dem skyldig, hr. Tschamrda?" 

"En kreutzer. Ville De have hjulpet med at ro, havde det kostet to kreutzer." 

... 

Nu vandrer jeg atter af den samme vej som jeg i nat havde vandret i drømme -

ad den lille, øde slotstrappe. Mit hjerte bankede, og jeg vidste på forhånd Nu 

kommer det nøgne træ, hvis grene rager op over muren. 

Nej. Det er besat med tusinder af blomster. Luften er fuld af hyldens søde duft. 

For mine fødder ligger byen i det første morgenlys som et forjættet land. 

Ingen lyd, kun duft og glans. 

Med lukkede øjne havde jeg kunnet finde op til den lille, kuriøse alkymistgade - 

så fortroligt var mig pludseligt hvert skridt. 

Men hvor der i nat stod et trægitter foran det hvide, lysende hus - der afsluttes 

gaden nu af et pragtfuldt forgyldt gitter. 
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To takstræer rager op over de blomstrende buskadser og flankerer porten i 

muren, der fortsætter gitteret. 

Jeg løfter mig på tæerne for at kunne se over buskadserne, og står som blændet 

ved synet af denne nye pragt: Havemuren er helt dækket med mosaik. Turkisblå 

med gyldne, sælsomme fresker der forestiller den ægyptiske Osiris-dyrkelse. 

Fløjdørene er guden selv: En hermafrodit dannet af de to fløjdøre - den højre 

kvindelig, den venstre mandlig. Han sidder på en kostbar, flad trone af perlemor - i 

stavrelief - og hans gyldne hoved er en hares. Ørerne rager højt i vejret og er så tæt 

ved hinanden, at de ligner to sider i en opslået bog. 

Der dufter af dug, og en duft af hyacinter bæres over muren... 

Længe står jeg som forstenet og stirrer. Det er som en fremmed verden har 

åbenbaret sig for mig. En gammel gartner eller tjener med sølvspænder på skoene, 

jabot og jakke af et sælsomt snit, kommer hen til mig og spørger mig gennem 

gitterstavene, hvad jeg ønsker. 

Jeg rækker ham tavs Athanasius Pernaths indpakkede hat. 

Han tager den og går gennem fløjdøren. 

Da den åbnes ser jeg bagved en tempellignende marmorbygning og på dens 

trappe 

ATHANASIUS PERNATH 

og lænet til ham 

MIRJAM 

og begge ser ned over byen. 

Et øjeblik vender Mirjam sig om, får øje på mig, smiler og hvisker noget til 

Athanasius Pernath. 

Jeg er som troldbunden af hendes skønhed.  

Hun er så ung som jeg i nat så hende i drømme. 

Athanasius Pernath drejer sig langsomt om mod mig, og mit hjerte står næsten 

stille:  

Det er mig som om jeg så mig selv i et spejl - i den grad ligner hans ansigt mit. 

Så smækker fløjdørene i, og jeg betragter den skinnende hermafrodit. 

Den gamle tjener giver mig min egen hat igen og siger - det er som om jeg hører 

hans stemme fra jordens dyb -: 

"Hr. Athanasius Pernath takker Dem mange gange og beder Dem ikke betragte 

det som mangel på gæstfrihed, når han ikke indbyder Dem til at komme ind i haven 

- men sådan har det været sæd og skik her fra gammel tid. 

Jeg skulle desuden meddele Dem, at han ikke har haft Deres hat på, da han 

straks opdagede forvekslingen. 

Og han håber også, at hans hat ikke har forvoldt Dem hovedpine." 
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