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OM NATTEN ALENE

Der er mennesker, som ikke tror på øer. De mener, øer er noget man finder på,
noget man kun kan tro på som barn. Der kommer en dag, hvor de ikke længere synes
de er børn, og derfor holder de op med at tro på øer.

Andre mennesker mener, øer er lande, som er omgivet af hav og tåge på
alle sider. Men inde på øen, midt i tågen, befinder man sig alligevel på meget andet
end en ø; man kan være på et ukendt sted ind i sig selv.

Jeg hedder Manuel og bor på en ø, eller også er det en ø, der lever inden
i mig, det er jeg ikke klar over; en ø omgivet af hav og tåge fra alle sider, mest indefra.
Jeg er 8 år gammel. Eller også har jeg været det engang. Muligvis er jeg voksen nu.
Det er så længe siden! Det er svært at forstå alt sammen; jeg kan ikke selv forstå det.
Nogle gange tror jeg, at det måske er sket for et andet menneske et andet sted; men
det er nu mig, som husker det, og derfor må det være sket for mig. Ellers er det hele
jo bare en drøm, jeg har haft, eller noget en anden har drømt.

En varm juninat for meget længe siden stod jeg op � jeg tror det var
mig � for at drikke noget vand, og så hørte jeg min far og mor skændes inde i
soveværelset. De talte om mig. Jeg synes, de talte om mig. Jeg lyttede helt stille ind i
mørket.

Min far råbte til min mor, og min mor græd. Jeg kunne forstå, at min far
skulle rejse. Rejse til Amerika for at arbejde. En af vores naboer var rejst til Amerika,
da fiskene forsvandt, og kutterne ikke længere sejlede ud, og han var ikke kommet
tilbage. Familien ventede på brev fra ham, så de også kunne rejse derover, men han
skrev ikke, og ingen havde hørt fra ham. Han var allerede gammel, da han rejste, og
alle troede, at han var blevet syg og var død et eller andet sted i Amerika.

Da havnen lukkede, havde mange fiskere forladt øen med kone og børn for
at finde arbejde andre steder; fra den ene dag til den anden var mange skolebænke blevet
tomme, men det er altså længe siden!

Jeg kunne høre min mor græde, mens min far talte uafbrudt. Bagefter
rejste min mor sig og flygtede ind på mit værelse. Jeg kunne mærke, at hun vandrede
rundt i huset i timevis og rodede i skuffer og skabe, inden hun gik i seng igen.

Det var meget varmt; vinduerne stod stadig åbne, og havet lød som om,
det var inde i huset. Vinden løftede gardinerne, og skyggerne dansede på væggene.
Udenfor i haven gøede hunden og slæbte lænken hen ad jorden. Jeg følte mig meget
ensom og bange.



FORLISET

Nogle uger før jul tog min far af sted. Min mor og jeg tog ned for at sige
farvel til ham i havnen på den anden side af øen, og før han gik ombord i skibet,
sagde han: �Pas godt på din mor, og gør hende ikke bekymret; husk på at hun er syg.
Læs så du kan blive til noget! Hvis jeg kan, kommer jeg tilbage til jul. Så tager jeg en
cykel med til dig. Giv nu ikke din mor bekymringer.�

Vi blev på kajen og så efter skibet, indtil det forsvandt i horisonten. Bag-
efter tog vi tilbage til huset med ladvognen, som kører folk frem og tilbage over øen.
Det regnede og tordnede, og vognen var næsten tom. Min mor lagde armen om mine
skuldre og holdt mig tæt ind til sig, men sagde ikke noget hele vejen hjem. Om natten
lå tågen tæt. Fra min seng kunne jeg høre tågehornet i det fjerne gennem den frygte-
lige larm af torden og storm på havet. Jeg bad min mor om jeg ikke måtte sove hos
hende, men hun svarede: �Nej, bliv på dit værelse. Sov nu, det er sent.�

Om morgenen fortalte en mælkepige os, at der var strandet et fragtskib
ved Santo António Næs, og at redningsfolkene ikke kunne komme ud til det på
grund af brændingen. Det var søndag, og jeg skulle i søndagsskole. Da min mor
hjalp mig med at tage kappen på, sagde hun: �Gå direkte til kirken. Hold dig væk fra
kysten!�

Lidt fra huset mødte jeg nogle venner, som var på vej hen for at se forli-
set. Jeg vendte om og gik med dem. Sammen stod vi blandt øfolket på klippen og så
ud på skibet, som lå på siden og var i havets vold. Det lignede en såret kæmpe, der
var blevet fanget af revet.

Skibet hed Denver og var så tæt på, at man trods tågen kunne læse nav-
net, der stod med hvide bogstaver på skroget. Vi kunne skimte sømændenes skikkel-
ser, der stod på ruffen og med armene bønfaldt os om hjælp.

Man sagde, at nogle af dem havde kastet sig i havet, men jollen var blevet
knust mod revet. Iført store oliekapper prøvede redningsfolkene at fyre en rednings-
linie af, og på stranden var der små grupper af fis-kere, der stod og talte sammen
med store håndbevægelser.

Utydelige skrig fra skibet og mændene på stranden nåede os indimellem
med vinden, alt imens tågehornet hylede, og havets styrke tog til med en voldsom
brænding.

�Hvis de ikke bliver reddet før højvandet,� hviskede en kvinde, �bliver
de alle sammen derude. Det er en katastrofe!� Jeg var drivvåd. Regnen havde gen-
nemblødt kappen og huen og løb mig ned ad ryggen. Sokkerne var også helt våde, og
fødderne soppede i støvlerne. Jeg kiggede på uret og løb. Klokken var næsten 10!



SØNDAGSSKOLE

�Lad os alle bede,� sagde præsten Timóteo, �for at alle de forliste må
blive reddet. Lad os bede Vor Frue om at bringe det strandede skib flot og redde de
stakkels sømænd fra deres frygtelige skæbne. Hvis vi beder af hele vort hjerte, kan
hun ikke undgå at høre os. Børns bønner rører altid Vor Frue, fordi hun selv er mor
og havde en søn, som hun mistede på korset meget tidligt. Børns bønner minder Vor
Frue om det lille Jesusbarn, der bad til Gud i deres hus i Nazareth. Hvis vi beder Vor
Frue enstemmigt, altså alle sammen på samme tid, med al vor sjælsstyrke, for skibets
redning, vil Hun nok redde det. Der var engang et græsk skib, der blev reddet takket
være øbørnenes bønner til Vor Frue. Lad os alle bede en rosenkrans, og til sidst
tænder vi et lys til Vor Frue. Ave Maria ...�

Jeg var ikke i stand til at bede. Jeg kunne huske brændingen og skibets
konturer i tågen; den dystre lyd af tågehornet og besætningen, som med armene i
vejret bad os om hjælp. �Når højvandet kommer, sluger det dem alle sammen ...�

Når skibene forliste i tågen og knustes mod revet, blev vragstykker skyl-
let op på stranden, og øfolket samlede møbler, last, træ og endda guld- og sølv-
stykker langs kysten.

Jeg kunne huske, at jeg havde hørt om andre forlis og om den rigdom,
der var skyllet op på stranden. Lige efter et forlis spredte folk sig og gik langs kysten
dag og nat og ventede på vragstykker. Hvis havet blev roligere, satte fiskerne bådene
i vandet og ledte efter værdifulde ting. Der kom endda folk fra den anden side af
øen!

Mens jeg var på Santo António Næs og kiggede på skibet i stormen,
hørte jeg nogen sige, at det var et stort skib, der sikkert medførte en stor last. Jeg
kom i tanke om, at jeg havde hørt, at folk på vore øer i gamle dage tændte bål og fyr
om natten for at lokke skibene ind på revet og det lave vand, hvor de forliste. Så gik
øfolkene på jagt efter last og vrag på stranden. Det var forfærdeligt!

En mumlen af Ave Maria og Fadervor løftede sig hviskende omkring
mig: Vi var alle meget forskrækkede, selv de af os, der ikke havde været ude at se på
skibet. Jeg kunne ikke glemme det store væltede skrog så tæt på land. Sømændenes
skrig lød stadig i mine ører. Nu bad jeg også, bevægede munden i stilhed, mens
vinden udenfor kastede regnen mod ruderne.

Min mor ventede på mig uden for kirken med tørt tøj til mig. Hun havde
været på Næsset og fortalte mig, at havet havde gjort det af med Denver, som var
sunket. Hele besætningen var omkommet!

�Det var forfærdeligt,� sagde hun, �kun stævnen kan endnu ses!�
Ved spisetid svigtede strømmen. En nabo kom ind for at låne et stearin-

lys af min mor og fortalte, at det skamferede lig af en mand allerede om eftermidda-
gen var skyllet i land.

�Den tredje dag, den femte dag eller den niende dag skyller havet dem
alle sammen op på stranden,� sagde hun.

Jeg gik i seng, bange for at havet skulle stige hen over stranden og helt op



til husene. Jeg kunne høre havet bruse i det fjerne og tænkte på, at det skib min far
var ombord i, også kunne være blevet ramt af uvejret langt ude på havet, og måske
var det ved at forlise nu, fordi jeg havde tænkt på noget andet, mens jeg bad min
rosenkrans.



MØRKET

Jeg lå helt stille og ubevægelig i mørket og lyttede til havet. Min mor var
også gået i seng, og intet lys udefra trængte ind gennem de lukkede skodder. Strøm-
men havde nok svigtet igen. Over for vores hus stod der en gadelygte, som plejede at
oplyse værelset svagt, selv om skodderne var lukket til, og lod mig ane møblernes
omrids og billederne på væggen, når mine øjne havde vænnet sig til mørket.

Stormen lagde sig efterhånden, men inde i værelset var der så mørkt, at
jeg følte det som om, jeg var en anden person tæt ved mig selv, hvis jeg trak vejret
eller bevægede mig. Jeg lagde den ene hånd oven på den anden, og det føltes som
om, jeg selv var en anden person. I timevis lå jeg helt stille, indtil jeg ikke længere
kunne mærke min krop.

Da hørte jeg en stemme et eller andet sted i mørket uden for mig: �Ma-
nuel!� kaldte den meget sagte, som en hvisken.

Jeg rørte mig ikke.
�Kom!�
Jeg holdt vejret, lyttede efter og mærkede, at nogen eller noget trak mig

ved hånden ud af værelset gennem en dør i mørket; ikke værelsets dør, men en
anden � det er så svært at forklare!

I mørket åbnede døren sig til et andet sted, der også var mørkt og uvirke-
ligt.

�Kom!�
Det lignede min stemme som talte udefra og indefra på samme tid, som

om det var og ikke var mig, der talte. I tavshed blev jeg ført gennem en lang gang. Jeg
kunne ikke se noget og holdt godt fast i hånden � jeg tror, det var en hånd � som
holdt min.

�Hvem er du?� spurgte jeg.
�Jeg er dig, din torsk. Kom.�
�Mig. Hvem?�
�Mig! Dig! Stol på mig. Om lidt er det morgen, og jeg forsvinder igen.

Skynd dig, det er meget vigtigt. Du skal redde din mor!�
�Er jeg vågen?�
�Ja, du er!�
�Hvor skal vi hen? Jeg er bange.�
�Stol på mig. Jeg vil vise dig noget.�
Vi gik i lang tid. Jeg kunne ikke mærke at mine fødder rørte jorden, og jeg

gik som om, jeg stod stille eller svævede. Der blæste en kølig vind, og jeg begyndte at
fryse. Jeg var sikker på, at jeg var vågen, fordi jeg stadig kunne høre tågehornet og
havet langt væk.

Et svagt lysskær kunne anes i det fjerne, og jeg kunne mærke at den
hånd, som førte mig, blev lettere og lettere og ikke holdt så fast mere.

�Skynd dig, kom!�
Jeg så til siden, men der var ingen. Jeg forstod ikke helt, hvad der foregik,



men jeg var ikke længere bange og følte mig kun lidt forvirret. Tunnelen blev lysere, og
jeg kunne se dens fugtige vægge, ligesom i kælderen derhjemme. På et eller andet
tidspunkt hørt jeg stemmen, meget svagt, for enden af nogle tilgroede trapper.

�Stands ikke, og vær ikke bange. Jeg må forlade dig nu, det er snart dag-
gry. Men stands ikke, for Guds skyld. Det er meget vigtigt. Bliv ved med at gå.�

Jeg kunne ikke længere mærke hans hånd i min, og ved siden af mig
holdt hans vejrtrækning langsomt op. Nu kunne jeg tydeligt se vejen. Jorden var
dækket af affald og sand. Under mine fødder løb noget snavset vand mellem stenene
og gennem en fordybning i klippen. Jeg blev meget overrasket, da jeg opdagede, at
jeg havde alt mit tøj på, selv kappen havde jeg på. Jeg knappede den i halsen og
smøgede kraven op. Det var meget koldt.

Trapperne førte ned til stranden. En tyk, hvid dis dækkede alt; man kunne
knap nok se havet. Jeg standsede uroligt for at se mig om.

I disen over mig svævede en brig med mange lys. Om bord hørtes forvir-
rede stemmer, og jeg syntes jeg kunne skimte nogle skikkelser på dækket.

�Hej, dreng, denne vej!�
Det var en gammel fisker. Jeg kendte ham et eller andet sted fra, men jeg

kunne ikke huske hvorfra. Han vinkede ophidset til mig fra en lille robåd i vand-
kanten. Jeg løb hen til ham og spurgte: �Hvad er det for et skib? Hvad laver jeg her?�

�Skynd dig,� svarede han �det er lige før, du ikke nåede det.�
�Hvem er du? Jeg kender dig.�
�Det er klart, du kender mig. Åh, det er så længe siden, kom nu, kom!�
Han trak mig indenbords og begyndte at ro i tavshed. Så vendte han sig

om mod mig:
�Schh! Du må ikke lave støj. Lad være med at sige noget!�
Vi nærmede os briggen. Den gamle lagde blidt båden til og fortøjede den

agter. Han kravlede op ad lejderen og rakte armene ned mod mig og hviskede:
�Kom, stig op.�



PÅ SØRØVERNES SKIB

Vi lå begge meget stille, gemt bag mesanmastens fald og andet tovværk.
Den gamle rykkede tættere hen mod mig.

�Du må ikke lave støj. Det er et sørøverskib. De har ligget her i nat på
grund af tågen. De vil angribe landsbyen og stjæle alt. Men det værste er, at de
voldtager og bortfører kvinderne. Vi må redde øen!�

�Og hvad så hvis de opdager os?�
�Hvis de opdager os, bliver vi hængt eller smidt over bord; vær nu stille!�
Sørøverne løb rundt på dækket fra den ene side til den anden. En sørø-

ver med stor hat, sort skæg og funklende øjne holdt udkig med kysten i en kikkert;
han bandede: �Hvor fanden ligger den satans havn? Hvor er havnen henne?�

Så gik han hen til kompasset, men vendte haltende tilbage til rælingen
for at holde udkig med øen i tågen.

�Hejs sejlene, idioter! Og slæk skøderne, mere, mere, vi har vinden ag-
ter!� skreg han fra broen til sømændene.

Der var stor råben og skrigen. Fra bagbords luge kom sømændene op
med favnene fulde af sværd og bøsser. Andre klatrede op i masterne og så efter
lysene fra landsbyen. Kaptajnen mumlede for sig selv og nærmede sig det sted, hvor
vi lå skjult, alt imens han brugte kikkerten. Så snublede han over mig og råbte: �Hvad
laver du her, knægt? Stik ned og hent mig en flaske til!�

Jeg rejste mig skrækslagen; han skubbede til mig og råbte igen: �Hvad
venter du på? Rub dig, eller jeg lader smide ud til hajerne!�

�Gå,� sagde den gamle sagte �gør som han siger.�
Jeg gik ned ad trapperne og hen til kahytten. Her fandt jeg to meget

støvede flasker under køjen. Dem tog jeg med op til ham.
�Se nu at komme i sving. Hold øje med lanternerne. Og saml lige dit

tørklæde op, jeg vil ikke se nogen uden tørklæde på hovedet!�
Ved siden af mig på dækket lå et rødt tørklæde som nogen, en matros

tror jeg, havde tabt. Jeg samlede det op og gik rystende tilbage til den gamle.
�Uf,� sagde han, �det klarede vi lige ... kom, derhenne er vi sikrere, her

ender det bare med at de opdager os.�
Jeg fulgte efter ham i tavshed.
Pludselig udstødte kaptajnen et frygteligt skrig: �Land! Det er her! Ror

om styrbord! Ror om styrbord!�
Han sprang hurtigt hen til kommandobroen med kikkerten i den ene

hånd og flasken i den anden. Briggen gyngede så meget, at jeg snublede over noget
tov og væltede omkuld. Den gamle hjalp mig op og hviskede: �De har opdaget lands-
byen. De vil gå i land!�

Sørøverne råbte som vanvittige, mens de firede bådene ned. Snart roede
de mod land af alle kræfter i en helvedes larm.

Kaptajnen drog sværdet og hoppede også ned. Den gamle og jeg fulgte
efter.



Det var blevet helt lyst nu. Solen trængte dæmpet gennem tågen, og lands-
byens sovende huse tegnede sig mod klippernes mørke masse foran os. Oven over
tagene svævede kirkens store kors usikkert mod himlen.

�Hvis vi ikke får advaret dem i tide, bliver alle slået ihjel,� hviskede den
gamle.



DET RØDE TØRKLÆDE

I landsbyen indtog sørøverne gaderne med skyderi og brød dørene ind.
Jeg løb alt hvad jeg kunne for at advare min mor og flygte med hende.

Men da jeg nåede frem, havde sørøverne allerede åbnet havelågen og var
ved at trænge ind. Hunden gøede angst i sin lænke, og en kæmpe af en sørøver gav
den et spark i hovedet, så den fløj mod muren. Min mor kom ud til døren, og to eller
tre greb hende, mens de andre slæbte alt hvad de kunne bære ud af huset. Jeg klam-
rede mig til min mor og skreg: �Lad hende være! Lad hende være!�

Ham, der holdt hende slog efter mig og trak hende videre. Min mor græd
og skreg også: �Manuel! Manuel!�

Jeg rejste mig op og kastede mig igen mod dem, men den gamle holdt
mig i armen: �Vi kan intet gøre! Vi kan intet gøre! Det ender med at de slår dig og din
mor ihjel.�

Jeg holdt om ham og græd, mens sørøverne forsvandt med min mor for
enden af gaden. Den gamle sagde: �Det er kun én måde, du kan redde din mor, og
det er, hvis det her er en drøm. Hvis du kan vågne nu, kan du nå at redde din mor.
Ellers vil du miste hende for altid.�

�Men jeg er vågen!�
�Uanset hvad du er, skal du vågne! Vågn op!�
Jeg prøvede desperat på at vågne. Den gamle råbte ved siden af mig:

�Skynd dig! Skynd dig!�
Jeg åbnede øjnene og så, at jeg befandt mig i mit værelse, siddende i

sengen. Min mor kom ind. Hun var meget oprevet: �Hvad er der? Hvad er der?
Hvorfor skriger du?�

�Det var ikke noget mor, det var en drøm.�
�Jeg har også haft et forfærdeligt mareridt i nat,� sagde hun. �Jeg ved ikke,

hvad der er sket, huset er et rod, døren står på vid gab. Vinden, det må have været
vinden, der har væltet alting. Stuen og gangen, alt, alt er snavset og i uorden. Tæppet er
fuldt af sand, og stumtjeneren er væltet. Der ligger endda noget og flyder ved gadedø-
ren. Jeg sov så dybt, at jeg slet ikke har hørt noget.�

�Det var sikkert vinden, mor.�
�Og dig? Har du sovet med alt tøjet på? Du er helt gennemblødt, kom

her! Og hvad er det for et rødt tørklæde, du har på hovedet? Hvor har du fundet det?
Hvor ser du sjov ud med det på.�

Hun holdt om mig, tog mit tørklæde, og mens hun kyssede mig på håret,
sagde hun:

�Det var ikke noget. Det var ikke noget. Du har også haft mareridt, ikke?
Prøv nu at sove. I dag behøver du ikke gå i skole. Jeg skal nok sige til læreren, at du
ikke kunne sove på grund af uvejret og forliset. Dine kammerater kan fortælle dig,
hvad I har for. Er du klar over, at din far må være lige ved at nå frem? Om nogle dage
får vi nok et telegram fra ham. Det kan være, at han allerede har fået fat i en cykel til
dig ... tag nu din pyjamas på og sov.� Hun rejste sig, lukkede langsomt døren efter sig
og gik.



Jeg var alene igen. Morgenlyset trængte ind gennem skodderne, og uden-
for på gaden gik folk og talte højrøstet sammen. Jeg kunne ikke længere høre regnen,
og vinden var løjet af. Havet var også blevet roligere i det fjerne.



ROBERT

Den uge talte man ikke om andet i landsbyen end om Denvers forlis. Der
dukkede elleve lig op, og brandmændene bar dem op til kirken.

Fra byen kom myndighederne for at undersøge, hvad der var sket, og
besætningens familier kom med fly fra England og Holland. De blev indkvarteret i
landsbyens kloster, mens de ventede på, at tidevandet skulle skylle flere lig op på
stranden. Men der dukkede aldrig flere op, og de pårørende vendte efterhånden til-
bage til deres eget land.

Min far kunne ikke komme hjem og holde jul sammen med os, og min
mor besluttede, at vi begge skulle blive hjemme i stedet for at tage til byen og holde
jul med mine onkler. Julenat dækkede hun bord til sig selv og mig, og hun stillede
også en ekstra tallerken frem.

�Din far,� sagde hun trist, �kan godt lide at overraske. Det kan være, han
dukker op for at spise sammen med os, uden at vi regner med det. Så er bordet
allerede dækket.�

Men min far dukkede ikke op. Min mor tog af bordet uden at mæle et
ord, og bagefter vaskede hun op i køkkenet, og jeg tørrede af. Vi gik begge til midnats-
messe, og dagen efter blev hun syg. Min tante kom for at passe hende, og hun blev
hos os til nytår, indtil min mor følte sig bedre og kunne stå op.

Min tante fortalte os, at hun havde læst i avisen, at en dreng på min alder
havde været om bord på det forliste skib. Hans mor, en fornem engelsk dame, og
hans niårige forlovede, Ana de Arfet, var de eneste udlændinge, som var blevet i
landsbyen i håb om at finde ham.

Avisen skrev, at lille Robert havde prøvet at redde sig i den første båd,
der kom i vandet umiddelbart efter at skibet var gået på grund og forlist på revet tæt
ved stranden. Den første og den anden dag var samtlige lig af sømændene fra denne
første båd dukket op, også liget af kaptajnens kone; men ikke Roberts.

Hans mor, fortalte min tante, havde rådført sig med en meget berømt
klog mand i England, som havde fortalt hende, at Robert havde reddet livet ved at
svømme. Robert var en god svømmer, og damen havde håb om, at han var et eller
andet sted på kysten eller på en af de ubeboede småøer. Måske gik han rundt på øen
med hukommelsestab, i skovene eller i bjergene; måske havde han gemt sig i grotterne
uden at vide, hvor han var.

Jeg kan huske, at jeg havde set Ana og den engelske dame, begge klædt i
hvidt, til gudstjenesten for de forliste lillejuleaften.

Pigen var meget lys og så trist og skrøbelig ud. I de følgende dage havde
jeg set hende flere gange langsomt gå langs stranden, arm i arm med damen; eller
også stod de begge og så i tavshed ud over havet oppe fra klippen.



ANA

En dag i slutningen af juleferien gik jeg ud for at lege ved vandkanten.
Jeg plejede at gå alene ved stranden (alt dette skete for så længe siden!), og kigge på
bølgerne, som opløste sig for fødderne af mig og slettede først det ene og så det
andet af mine fodspor i sandet. Jeg kunne godt lide at tænke på, at jeg kun eksiste-
rede i et øjeblik, dette øjeblik, at jeg og alt andet endte og begyndte igen i det uende-
lige for mine øjne, ligesom bølgerne.

Jeg standsede for at se mig tilbage ad den vej, hvor jeg lige have gået, nu
glattet ud af havet, mine aftryk vasket væk, som om hverken jeg eller nogen anden
nogensinde havde gået der, som om jeg og alt andet var alene i verden. Min mor
skældte mig ud, fordi jeg altid kom hjem med våde støvler fyldt med sand.

Den dag så jeg på et tidspunkt op og fik øje på Ana og den engelske dame
for foden af klippen. Pigen så mig også og smilede. Så kom hun hen imod mig.

�Vil du hjælpe mig med at bære noget hen til landsbyen?�
�Det kan jeg godt,� svarede jeg.
�Det er en trækiste, vi fandt mellem stenene. Men den er lukket og meget

tung. Den må være fra Denver. Vil du hjælpe mig med at bære den?�
�Det vil jeg gerne.�
Vi tog fat i kisten begge to, en på hver side, og gik op mod landsbyen. Vi

gjorde holdt en gang imellem, for at Ana kunne hvile sig. Damen fulgte efter uden et
ord, og Ana smilede til mig og sagde lavmælt, hver gang vi holdt pause: �Vi er der
snart.�

Jeg prøvede at bære kisten alene, men den var for tung, og Ana hævdede:
�Jeg kan godt, jeg kan godt.�

Hendes hånd rørte min, mit hjerte kom i oprør, og jeg vendte blikket
mod jorden, bange for at Ana skulle opdage det. Hun var så hvid og smuk!

Da vi nåede frem til klostret, tog en karl imod kisten og bar den inden-
for. Damen så trist på mig i tavshed, før hun gik ind; så vendte hun sig mod Ana og
sagde: �Jeg vil hvile mig lidt.�

Ana svarede: �Jeg kommer også op. � Hun vendte sig mod mig og smi-
lede: �Tak. Jeg skal nok fortælle dig hvad der er i kisten senere. Er det i orden?�

�Det er i orden.�
�Farvel.�
�Farvel.�



LADY ELIZABETH

Dagen efter kom Ana hjem til os og fortalte, at der i kisten kun havde
været et kors af træ af den slags, man stiller på gravene. Det hele var allerede blevet
sendt til rederiet i byen, selv om man ikke skulle tro, det havde tilhørt Denver.

Min mor inviterede Ana til frokost, men hun sagde: �Ellers tak, ikke i
dag. Lady Elizabeth venter mig.�

�Så i morgen, da,� sagde min mor, �der laver jeg appelsintærte.�
Hver eftermiddag hvilede den engelske dame sig på sit værelse, og Ana

kom hjem til mig for at snakke med os. Nogle gange gik vi tur sammen; Ana kunne
godt lide at gå ud af landsbyen hen til kirkegården. Vi vandrede mellem gravene,
kiggede på billederne af de afdøde og læste deres navne og andre indskrifter. Ana
sagde:

�Det er så mærkeligt. Alle disse mennesker har levet, de har været lige-
som os, er vokset op og er døde. De har boet i landsbyen og har gået rundt i de
samme gader, som vi nu går i. Måske vandrede de også rundt her og kiggede på
billederne af andre døde og tænkte det samme som os. Har du tænkt på, at dine ting,
dit hus, dine bøger, alt engang har tilhørt andre og en dag ikke længere er dit, men vil
tilhøre mennesker, du ikke har kendt, og som aldrig vil komme til at kende dig? At
om mange år vil ingen vide, at du har eksisteret?�

Andre gange standsede vi på toppen af klippen og så ud over havet, eller
også plukkede vi blomster til min mor.

En dag gik jeg fuldt påklædt ned i et dambrug for at hente en ørred til
hende og så hende grine højt for første gang. Hun kastede ørreden i vandet, og vi
vendte hjem hånd i hånd.

Jeg fulgte hende ned til landsbyen, og før vi skiltes, fortalte hun mig,
hvorfor den engelske dame ikke ville forlade øen: Hun havde haft en drøm, fortalte
Ana mig, hvor hun havde set Robert blive ført bort ud på havet langt fra øen i en stor
sørøverbrig.

Damen troede på, at sørøverne nok skulle vende tilbage til disse kanter,
og så ville hun møde ham igen. Hun havde givet besked om at hendes ejendomme i
England skulle sælges så løsepengene eventuelt kunne betales, og hun lukkede sig
inde på sit værelse i timevis for at falde i søvn og igen drømme den samme drøm om
at gense Robert. Det var næsten ikke til at få hende med ud eller få hende til at spise
noget.

Der kunne gå dage, hvor hun ikke mælede et ord eller svarede på de
breve, hun fik fra England. Hun havde bedt nonnerne om at få et værelse med udsigt
over havet, og hun lukkede aldrig vinduet eller slukkede lyset om natten.

Ana bad mig om ikke at fortælle det til nogen; selv min mor måtte ikke få
det at vide. Det var noget, som kun hun og jeg måtte kende til; ikke engang præsten,
som Lady Elizabeth skriftede til, kendte noget til drømmen, og Ana sagde: �Hun
bad mig om kun at fortælle det til dig. Hun kan vældig godt lide dig. Du er den eneste
på øen, som hun rigtigt stoler på.�



DÆKSDRENGEN

Lady Elizabeth blev syg, og Ana måtte tilbringe al sin tid ved hendes
side. Min mor bagte appelsintærte, lavede marmelade og sendte mig afsted til klo-
stret med det. Ana kom ned ad trappen, takkede mig og gik ind igen. En eftermiddag
så hun længe på mig, mens hun holdt den kurv, jeg havde haft med i sine hænder.
Hun hviskede: �Det er så godt at se dig.�

Bagefter sagde hun i ét åndedrag, næsten uden at trække vejret: �Lady
Elizabeth siger ikke et ord; hun bliver liggende hele dagen med lukkede øjne; nogle
gange står hun op og stiller sig ved vinduet. Hun er helt afkræftet og har tabt sig
frygtelig meget. Jeg er meget ked af, at hun ikke græder! Jeg tror hun er bange for at
græde, fordi hun tror, at Robert vil dø, hvis hun gør det. Det er også derfor hun ikke
klæder sig i sort. Hendes søster og mine forældre kommer fra London i næste uge
for at hente os. Jeg ser dig aldrig mere!�

Hun sagde de sidste ord med et suk og løb op ad trappen uden at vente
på svar.

Jeg blev stående dér, forvirret og med hjertet fuldt af tanker, både trist
og glad uden at kunne forstå hvorfor. Jeg ønskede, at dette øjeblik ville vare ved. Jeg
var bange. Jeg havde en klump i halsen og vidste, at hvis jeg talte, eller der skete noget,
ville et eller andet gå i stykker, og noget være tabt for evigt, som en drøm man ikke
vil vågne fra. Jeg tænkte på at bede nogen kalde på Ana igen, men skammede mig og
endte med at gå hjem. Jeg vendte mig i håb om at få øje på hendes ansigt bag gardi-
nerne i et af vinduerne. Jeg havde lyst til at være alene, forblive alene altid. Jeg gik
ned til stranden og satte mig ved foden af klippen. Pludselig så jeg i det fjerne den
gamle fiskers båd sejle ind. Jeg blev siddende og så ham slæbe båden op på stranden;
der var noget ved ham, der mindede mig om vores nabo, som var forsvundet i Ame-
rika for mange år siden. Det skyldtes sikkert kun min fantasi. Han så også mig og
vinkede.

Da han havde fortøjet båden, kom han hen til mig: �Du kom aldrig til-
bage! Der snød vi dem, de forbandende sørøvere! Det var et held; jeg var bange for,
at du skulle falde i søvn igen. I Amerika blev en af mine venner engang fanget i en
drøm for altid.�

�Det er sket så meget siden ...�
�Det ved jeg, det ved jeg.�
�Hvordan ved du det? Kender du Ana? og Lady Elizabeth?�
�Ana, åh det er så længe siden! Du kan ikke forestille dig, hvor længe det er

siden. Og hendes forlovede, hvad hedder han nu? Robert ... Jeg kender dem godt! Så
unge! Den første gang ... Åh, men det er så længe siden ...�

�Kender du også Robert?� Jeg var meget forbavset.
�Robert? Jeg vil helst ikke tale om det ... Det er længe siden! Hun var så

bleg! Robert bar hende, fordi hun ikke havde kræfter til at gå selv. Så unge begge to,
så ulykkelige ...�

�Du må forveksle dem med nogle andre. Du kan ikke have kendt Robert
...�



�Du er endnu ung. En dag vil du forstå. Vil du med? Jeg vil gerne tage dig
med ud på havet; jeg ved, at du er trist til mode, men på havet går det over. Kom.
Hvis du har lyst, kan vi fiske, eller vi kan sejle. Verden rundt. Jeg lader dig ikke falde
i søvn. Da du blev alene i dit værelse den der sørøvermorgen, må du være faldet i
søvn igen, inden sørøverne forsvandt. Jeg var på vej hen til min hytte, da jeg fik øje
på briggen, som igen kredsede om landsbyen, og jeg tænkte: �Han lod sig falde i
søvn igen, og sørøverne er kommet tilbage!�

�Du kan ikke have kendt Robert,� sagde jeg, men han hørte ikke efter.
�Jeg gemte mig mellem stenene og holdt øje med dem. De firede en

chalup i vandet. Kaptajnen skreg som en besat: �Hvor er den satans dæksdreng?
Hvor fanden er han henne? Kæmpe idioter, hvor har I efterladt dæksdrengen?� De
søgte efter dig ... de må allerede have været ude på åbent vand, da de opdagede at du
ikke var med og vendte om for at hente dig.�

�Kom de tilbage efter mig?�
�Ja. Kaptajnen var rasende. Han sagde, at den der havde talt mandskabet

op og glemt dig i land, ville blive smidt ud til hajerne. Nogle af sørøverne gik frem
og tilbage langs kysten for at finde dig. På et tidspunkt fandt de en halvnøgen dreng
liggende på stranden. En knægt på omtrent din alder. De tog ham op og bar ham
med sig:

�Her er han, kaptajn, her er han. Han er sikkert faldet om og besvimet.
Han er her.� Kaptajnen råbte fra dækket: �Tag ham med. Vi skal afsted. Stakkels jer,
hvis han er kommet noget til.� Hvad gi�r du? Den bandit syntes jo alligevel at kunne
lide dig ...�

Jeg blev som forstenet. De havde fundet Robert.
Den gamle fortsatte: �De tog knægten med ombord og drog afsted. Jeg

tog først hjem til hytten, da jeg i det fjerne så briggen forsvinde i tågen.�
Robert! Jeg tænkte på Lady Elizabeths drøm og på min egen drøm og løb

hjem, fuld af angst. Bagved mig brokkede den gamle sig: �Hej dreng, kom her. Vil
du ikke med ud at fiske? Åh, den ungdom, den ungdom ...�

Jeg sov næsten ikke om natten. Jeg ville gerne drømme om briggen igen
og hjælpe med at redde Robert, hvis jeg kunne, men jeg var bange. Jeg var ikke sikker
på, at alt dette havde været en drøm. Jeg kunne huske Lady Elisabeth stå og se ud
over havet gennem vinduet, og jeg kunne huske Ana. Det hele var så mærkeligt:
drømmene, forliset, Robert bortført af sørøverne, mig selv, Ana, som ville rejse bort
for altid ... Jeg følte det som om en flod af ting og begivenheder løb inden i mig og
uden for mig og drog mig med sig, uden at jeg kunne gøre hverken til eller fra. Jeg var
meget forvirret.

Den dag Ana kom hen til os for at sige farvel, var jeg i skole. Hendes
forældre og Lady Elizabeths søster var kommet for at hente dem; de skulle af sted
samme eftermiddag, og nu ventede de kun på hyrevognen fra byen.

Da jeg kom hjem fra skolen, fortalte min mor mig det.
�Det var synd, du ikke var hjemme. Jeg har lavet en blomsterbuket, som

vi kan tage med til Ana. Kom, vi skal hen og sige farvel til hende og damen i klostret.



Jeg har så ondt af Lady Elizabeth. Ved du, at hun er meget syg? Hun tror sønnen
endnu er i live et eller andet sted.�

�Jeg kommer ikke med mor,� sagde jeg. �Jeg vil ikke med. Du må ikke
tvinge mig til det.�

�Vil du i det mindste ikke sige farvel til Ana? Hun spurgte meget efter
dig. Hun var så ked af det.�

�Nej mor. Du må ikke tvinge mig.�
�Nå, så går jeg alene.�
Jeg gik ind på mit værelse for at hente det røde tørklæde og gav hende

det. �Vil du ikke give det til Lady Elizabeth? Det har tilhørt en dæksdreng på et
sørøverskib.�

�Tørklædet? Sådan en gammel las. Har du ikke set, at der er hul i den ene
ende? Åh, Manuel ...�

�Vil du ikke nok, mor. Sig til hende, at det er mig, der sender det. Det er
meget vigtigt. Sig til hende, at det var mig. Giv hende tørklædet, mor. Hun vil forstå
det. En dag skal jeg fortælle dig det hele ...�


