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kriget hade ännu inte kommit till oss. Vi levde i fruktan 
och förhoppning och försökte låta bli att dra Guds vrede över 
vår muromgärdade stad med dess hundrafem hus och kyrkan 
och kyrkogården, där våra förfäder låg och väntade på uppstån-
delsedagen.

Vi bad mycket för att hålla kriget borta. Till den Allsmäktige 
bad vi och till den barmhärtiga Jungfrun, vi bad till skogens 
härskarinna och till midnattens småfolk, till den helige Gerwin, 
till portvakten Petrus, till evangelisten Johannes, och för säker-
hets skull bad vi också till Gamla Mela som under råa nätter när 
demonerna får stryka fritt omkring sveper över himlarna med 
följet sitt i hasorna. Vi bad till gamla dagars hornklädda väsen 
och till biskop Martin som hade delat sin rock med tiggaren 
som frös, varpå de båda frös och voro Gudi behagliga, ty vad 
hjälper väl en halv rock om vintern, och naturligtvis bad vi till 
sankt Mauritius som med en hel legion valt döden för att inte 
förråda sin tro på den ende och rättvise Guden.

Två gånger om året kom skatteindrivaren och tycktes alltid 
förvånad över att vi ännu fanns kvar. Då och då kom det hand-
lare, men eftersom vi inte köpte särskilt mycket gick de snabbt 
sin väg, och det var lika bra det. Vi behövde ingenting från 
vida världen och tänkte inte heller på den, tills det en morgon 
rullade in en vagn dragen av en åsna på vår huvudgata. Det var 
en lördag och hade nyligen blivit vår, bäcken svällde av smält-
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vattnet, och på åkrarna som inte låg i träda för tillfället hade vi 
just fått ut sådden.

På vagnen stod ett tält i röd segelduk uppslaget. Framför det 
satt en gammal gumma hopkrupen. Hennes kropp såg ut som 
en säck, hennes ansikte som vore det av läder, hennes ögonpar 
som små svarta knappar. En yngre kvinna med fräknar och mörkt 
hår stod bakom henne. Men på kuskbocken satt en man som vi 
kände igen, trots att han aldrig varit här förut, och när de första 
började minnas och ropade hans namn, då mindes även andra, 
och snart ropades det överallt och med många röster   : » Tyll är 
här ! «, » Tyll har kommit ! «, » Titta, det är Tyll som är här ! « Det 
kunde inte vara någon annan.

Även till oss kom det flygblad. De kom genom skogen, vinden 
bar dem med sig, handlare tog dem med – ute i världen trycktes 
det fler av dem än någon kunde räkna. De handlade om Narrarnas 
skepp och om prästernas stora dårskap och om den elake påven 
i Rom och om den djävulske Martinus Luther från Wittenberg 
och trollkarlen Horridus och doktor Faust och hjälten Gawain 
av Runda bordet och så om honom, Tyll Ulenspiegel, som nu 
själv hade kommit till oss. Vi kände igen hans brokiga skjorta, vi 
kände igen den buckliga huvan och kappan av kalvskinn, vi kände 
igen hans magra ansikte, de små ögonen, de håliga kinderna och 
hartänderna. Hans byxor var av gott tyg, skorna av finaste läder, 
men hans händer var rövar- eller skrivarhänder som aldrig hade 
arbetat ; den högra höll i tyglarna, den vänstra i piskan. Hans 
ögon gnistrade, han hälsade åt alla håll och kanter.

» Och vad heter du  ?« frågade han en flicka.
Flickan teg, för hon begrep inte hur det kunde komma sig att 

en som var berömd talade med henne.
» Seså, säg nu  !  «
När hon stammande fått ur sig att hon hette Martha log han 

bara, som om han vetat det sedan länge.
Därefter frågade han med en uppmärksamhet som om det 

var viktigt för honom : » Och hur gammal är du ?«
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Hon harklade sig och svarade. Under sina tolv år i livet hade 
hon aldrig sett ögon som hans. Det var möjligt att det fanns 
ögon som dessa i rikets fria städer och vid de storas hov, men 
aldrig hade någon med sådana ögon kommit till oss. Martha 
visste inte att en sådan kraft, en sådan själslig vighet kunde tala 
ur ett människoansikte. En vacker dag skulle hon berätta för sin 
man och så småningom även för sina tvivlande barnbarn, som 
skulle tro att Ulenspiegel bara var en figur från gamla sagor, att 
hon hade sett honom med egna ögon.

Vips hade vagnen rullat förbi, vips hade hans blick glidit vida-
re till några andra vid vägkanten. » Tyll har kommit ! « ropades 
det på nytt från gatan och : » Tyll är här ! « från fönstren och : 
» Det är Tyll som är här ! « från kyrkoplan, där hans vagn nu 
rullade in. Han snärtade med piskan och reste sig.

I ett slag blev vagnen till en scen. De båda kvinnorna vek ihop 
tältet, den unga satte upp sitt hår i en knut, tog på sig en liten 
krona, svepte in sig i ett stycke purpurtyg, den gamla ställde 
sig framför vagnen, höjde rösten och påbörjade en mässande 
sång. Hennes dialekt klingade söderifrån, från de stora städerna 
i Bayern, och den var inte lätt att förstå, men vi lyckades ändå 
uppfatta att det handlade om en kvinna och en man som älskade 
varandra men inte kunde mötas eftersom ett vatten skilde dem 
åt. Tyll Ulenspiegel plockade fram en blå duk, gick ned på knä, 
slungade den ifrån sig och höll den kvar i ena änden så att den 
vecklades ut med ett smattrande ljud ; han ryckte till och slung-
ade iväg den igen, ryckte och slungade, och med honom på ena 
och kvinnan knäande på andra sidan och det blå som böljade 
mellan dem såg det verkligen ut som vatten, och vågorna rörde 
sig så vilt att inget skepp kunnat segla däröver.

När kvinnan rätade på sig och blickade ut över böljorna med 
ansiktet stelt av skräck märkte vi med ens hur vacker hon var. 
Medan hon stod där och sträckte armarna mot himlen var hon 
inte längre av denna värld, och ingen av oss kunde slita blicken 
från henne. Blott i ögonvrån såg vi hennes älskade hoppa och 
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dansa och fäkta och svinga sitt svärd och kämpa mot drakar 
och fiender och häxor och onda kungar på sin besvärliga väg 
till henne.

Stycket fortsatte ända in på eftermiddagen. Men fastän vi 
visste att kornas juver värkte behöll vi vårt tålamod. Den gamla 
gumman mässade i timme efter timme. Det föreföll omöjligt 
att någon kunnat lära sig så många verser utantill, och några av 
oss började misstänka att hon hittade på medan hon sjöng. Tyll 
Ulenspiegels kropp var aldrig stilla, hans sulor tycktes knappt 
nudda marken ; närhelst våra blickar fann honom var han redan 
någon annanstans på den lilla scenen. I slutet uppstod ett miss-
förstånd : Den vackra kvinnan hade skaffat gift för att spela död 
och inte behöva vigas med den elake förmyndaren, men budet 
som skulle förklara allt för hennes älskade hade kommit bort på 
vägen, och när han, den verklige brudgummen, hennes själavän, 
till sist nådde fram till hennes livlösa kropp, träffade honom 
fasan som en blixt. En lång stund stod han som förfrusen. Gum-
man tystnade. Vi hörde vinden och korna som råmade på oss. 
Ingen tordes andas.

Till slut drog han sin kniv och stack sig i bröstet. Det var 
ofattbart, bladet försvann in i hans kött, en röd duk vällde upp 
ur hans krage likt strömmande blod, han drog en sista rosslande 
suck vid hennes sida, sprattlade till, låg stilla. Var död. Sprattlade 
ännu en gång, satte sig upp, sjönk ihop. Sprattlade igen, låg stilla 
igen, och den här gången för alltid. Vi väntade. Ja, faktiskt. För 
alltid.

Några sekunder senare vaknade kvinnan och fick syn på den 
döda kroppen bredvid sig. Först häpnade hon, sedan ruskade 
hon på honom, sedan begrep hon och häpnade igen, och sedan 
grät hon som om ingenting på jorden någonsin skulle bli bra. 
Sedan tog hon hans kniv och hade ihjäl sig själv hon också, och 
än en gång beundrade vi den sluga anordningen och hur djupt 
bladet försvann in i hennes bröst. Kvar var nu bara gumman 
som kvädde ytterligare några verser som vi knappt förstod på 
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grund av dialekten. Sedan var stycket slut, och många av oss 
slutade inte gråta fast de döda hunnit resa sig och var i färd 
med att buga sig.

Men det var inte allt. Korna fick vänta lite till, för efter tra-
gedin kom lustspelet. Gumman slog på en trumma och Tyll 
Ulenspiegel blåste i en flöjt, och med kvinnan, som nu inte alls 
såg särskilt vacker ut, dansade han än åt höger, än åt vänster 
och framåt och så tillbaka igen. De slängde upp armarna, och 
deras rörelser stämde så väl överens som vore de inte två olika 
människor, utan varandras spegelbilder. Vi var skapliga på att 
dansa, vi hade ofta fest, men ingen av oss kunde dansa som 
de ; när man såg på dem var det som om människokroppen 
saknade tyngd och livet inte vore dystert och hårt. Och snart 
kunde inte heller vi stå stilla, också vi började vippa, hoppa, 
skutta och snurra.

Men så var dansen över. Flåsande tittade vi upp mot vagnen 
där Tyll Ulenspiegel nu stod ensam, ingen av kvinnorna syntes 
till. Han sjöng en nidvisa om den stackars dumme Vinterkung-
en, kurfursten av Pfalz, som trott sig förmögen att besegra kej-
saren och ta emot Prags krona från protestanterna, men hans 
kungadöme hade tinat bort före snön. Om kejsaren sjöng han 
också, han som alltid frös för att han bad så mycket, den lille 
gubben som satt i sin Hofburg i Wien och darrade inför svensk-
arna, och därefter sjöng han om svenskarnas konung, Lejonet 
från midnattslandet, stark som en björn, men vad hjälpte väl 
det mot kulan i Lützen som tog livet av honom som av en liten 
legoknekt, och släckt var ditt ljus och väck din lilla kungasjäl, 
väck var lejonet ! Tyll Ulenspiegel skrattade, och vi skrattade 
också, eftersom man inte kunde motstå honom och eftersom 
det gjorde gott att tänka på att de stora dog medan vi fortsatte 
leva, och sedan sjöng han om kungen i Spanien med den tjocka 
underläppen, han som trodde sig behärska hela världen trots att 
han var pank som en höna.

Av allt skratt märkte vi först efter en stund att musiken hade 
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förändrats, med ens var nidet borta. En ballad om kriget sjöng 
han nu, om att rida tillsammans och om klirret av vapen och 
mannarnas vänskap och farofyllda prövningar och jublet från 
visslande kulor. Om livet som legoknekt sjöng han och om det 
vackra i att dö, han sjöng om den stormande glädjen hos var och 
en som red fram på sin häst emot fienden, och vi kände allihop 
hur våra hjärtan slog fortare. Männen ibland oss log, kvinnorna 
vaggade sina huvuden, fäderna lyfte upp sina barn på axlarna, 
mödrarna blickade stolta ned på sina söner.

Det var bara gamla Luise som hyssjade och ruskade på huvu-
det och mumlade så högt att de som stod intill sade åt henne att 
gå hem. Varpå hon bara blev än mer högljudd och ropade : Var 
det ingen som begrep vad som stod på ? Han frambesvor det ju, 
han kallade på det !

Men när vi hyssjade och viftade undan och hotade hen-
ne lommade hon gudskelov iväg, och snart spelade han flöjt 
igen, och kvinnan bredvid honom såg majestätisk ut som en 
ståndsperson. Med klar stämma sjöng hon om en kärlek som 
var starkare än döden. Om föräldrars kärlek sjöng hon och 
om Guds kärlek och om kärleken mellan man och kvinna, och 
då förändrades något igen, taktslagen blev snabbare, tonerna 
blev spetsigare och vassare, och med ens handlade visan om 
köttets kärlek, om varma kroppar och att rulla runt i gräset, 
om doften av din nakenhet och om din stora bak. Männen 
ibland oss skrattade, och strax stämde kvinnorna in, och allra 
högst skrattade barnen. Lilla Martha skrattade också. Hon 
hade trängt sig fram och visan förstod hon mycket väl, för hon 
hade ofta hört mor och far i sängen och drängarna i halmen 
och systern sin med snickarsonen förra året – mitt i natten 
hade de stuckit iväg båda två, men Martha hade smugit efter 
och sett alltihop.

På den berömde mannens ansikte syntes ett brett och lystet 
flin. En stark kraft hade byggts upp mellan honom och kvinnan, 
han drevs närmare och hon likaså, häftigt drogs deras kroppar 
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mot varandra, och det var nästan outhärdligt att de fortfarande 
inte fattat tag om varandra. Men musiken han spelade verkade 
stå i vägen, för som av misstag hade den blivit en annan, och 
ögonblicket var förbi, tonerna tillät inte längre något möte. Det 
var Agnus Dei. Fromt knöt kvinnan händerna till bön, qui tollis 
peccata mundi, han vek undan, och de tycktes själva förskräckas 
över vildheten som varit nära att gripa dem, liksom även vi 
förskräcktes och korsade oss, eftersom vi mindes att Gud såg allt 
och medgav föga. Båda två sjönk ned på knä, vi gjorde likadant. 
Han lade ifrån sig flöjten, reste sig, bredde ut armarna och bad 
om vederlag och mat. För nu var det paus. Och ifall man stack 
till honom en god slant, förklarade han, skulle det bästa komma 
efteråt.

Omtöcknade grävde vi i fickorna. De båda kvinnorna gick 
runt med varsin bägare. Vi gav så mycket att mynten klirrade 
och sprätte. Vi gav allihop : Karl Schönknecht gav, och Malte 
Schopf gav, och hans läspande syster gav, och mjölnarfamiljen 
som annars var så snål gav likaså, och den tandlöse Heinrich 
Matter och Matthias Wohlsegen gav särskilt mycket, fastän de 
var hantverkare och ansåg sig vara förmer.

Martha gick långsamt runt till andra sidan vagnen.
Där satt Tyll Ulenspiegel med ryggen mot vagnshjulet och 

drack ur ett stort stop. Bredvid honom stod åsnan.
» Kom hit «, sade han.
Med bultande hjärta gick hon närmare.
Han räckte fram stopet mot henne. » Drick «, sade han.
Hon tog emot kärlet. Ölet smakade beskt och tungt.
» Folket här. Är det bra folk ?«
Hon nickade.
» Fridsamt folk, hjälper varann, kommer överens, gillar var-

ann, sånt folk är det ?«
Hon tog en klunk till. » Ja.«
» Då så «, sade han.
» Vi får väl se «, sade åsnan.
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Martha blev så skrämd att hon tappade stopet.
» Öl som är så gott «, sade åsnan. » Din stendumma unge.«
» Man kallar det att tala med buken «, sade Tyll Ulenspiegel. 

» Kan du också få lära dig, om du vill.«
» Kan du också få lära dig «, sade åsnan.
Martha lyfte upp stopet och tog ett steg bakåt. Ölpölen blev 

större och så mindre igen, den torra jorden sög upp vätan.
» Jag menar det «, sade han. » Följ med oss. Mig känner du nu. 

Jag heter Tyll. Min syster där borta heter Nele, men min syster 
är hon inte. Vad gumman heter vet jag inte. Åsnan heter Åsnan.«

Martha stirrade på den.
» Vi ska lära dig allt «, sade åsnan. » Jag och Nele och gumman 

och Tyll. Och du kommer bort härifrån. Världen är stor. Du 
kan få se den. Jag heter inte bara Åsnan, jag har också ett namn, 
Origenes heter jag.«

» Varför frågar ni mig ?«
» För att du inte är som de «, sade Tyll Ulenspiegel. » Du är 

som vi.«
Martha sträckte fram stopet mot honom, men han tog inte 

emot det, alltså ställde hon ned det på marken. Hennes hjärta 
bultade. Hon tänkte på sina föräldrar och på sin syster och på 
huset där hon bodde, och på kullarna en bit ut bakom skogen 
och på ljudet av vinden i träden som hon inte kunde tänka sig 
lät likadant någon annanstans. Och hon tänkte på grytan som 
hennes mor brukade laga.

Det gnistrade till i ögonen på den berömde mannen när han 
med ett leende sade : » Tänk på det gamla talesättet. Något 
bättre än döden hittar du överallt.«

Martha skakade på huvudet.
» Nåväl «, sade han.
Hon väntade, men han sade inget mer, och det dröjde ett 

ögonblick innan hon insåg att hans intresse för henne redan 
hade slocknat.

Alltså gick hon tillbaka runt vagnen och till dem som hon 
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kände, till oss. Vi var nu hennes liv, något annat fanns inte längre.  
Hon satte sig på marken. Hon kände sig tom. Men när vi tit-
tade uppåt gjorde hon detsamma, för vi hade allihop samtidigt 
upptäckt att det hängde något i himlen.

En svart linje korsade det blå. Vi blinkade. Det var en lina.
Ena änden var fastbunden i kyrktornets fönsterkors, andra 

änden i en flaggstång som sköt upp ur muren intill fönstret på 
stadshuset där stadsfogden arbetade, vilket inte hände så ofta, 
för han var lat. I fönstret stod den unga kvinnan, hon måste 
precis ha knutit fast linan ; men hur, frågade vi oss, hade hon 
lyckats spänna den ? Man kunde vara här eller där, i ett fönster 
eller i ett annat, man kunde enkelt knyta fast en lina och låta 
den falla, men hur fick man upp den till det andra fönstret för 
att fästa andra änden ?

Vi gapade stort. För ett ögonblick verkade det som om själ-
va linan vore konststycket och inget mer behövdes. En sparv 
landade på den, tog ett litet skutt, bredde ut vingarna, tänkte 
om och satt kvar.

Då dök Tyll Ulenspiegel upp borta i kyrktornsfönstret. Han 
vinkade, hoppade upp på fönsterbrädan, gick ut på linan. Han 
gjorde det som vore det ingenting. Han gjorde det som vore det 
ett steg vilket som helst. Ingen av oss sade något, ingen ropade, 
ingen rörde sig, vi hade slutat andas.

Han vinglade inte och kämpade inte med balansen, han bara 
gick. Han svängde med armarna, han gick som man går på 
marken, förutom att det såg lite tillgjort ut att han alltid satte 
ena foten exakt framför den andra. Man måste titta noga för 
att lägga märke till de små höftrörelser med vilka han fångade 
upp linans gungningar. Han tog ett skutt och böjde bara hastigt 
på knäna när han landade igen. Sedan promenerade han med 
händerna på ryggen fram till mitten. Sparven lyfte men slog 
bara ett par gånger med vingarna, satte sig igen och vred på 
huvudet ; det var så tyst att vi hörde hur den kvittrade och pep. 
Och våra kor hörde vi förstås också.
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Tyll Ulenspiegel ovan oss vred på sig, långsamt och ledigt – 
inte som någon i fara, utan som en som nyfiket ser sig omkring. 
Höger fot längsmed linan, vänster fot på tvärs, knäna en aning 
böjda och nävarna stödda mot höfterna. Och alla vi, vi som såg 
upp, begrep med ens vad lätthet var. Vi begrep hur livet kan vara 
för någon som verkligen gör vad han vill och inte tror något 
och inte lyder någon ; hur det vore att vara en sådan människa 
begrep vi, och vi begrep att sådana skulle vi aldrig bli.

» Ta av era skor ! «
Vi visste inte om vi hört rätt.
» Ta av dem «, ropade han. » Alla tar av sin högra. Fråga inte, 

bara gör det, det blir roligt. Lita på mig, ta av dem. Gammal och 
ung, kvinna och man ! Allihopa. Höger sko.«

Vi stirrade på honom.
» Har det inte varit roligt hittills ? Vill ni inte ha mer ? Jag ska 

visa er mer, ta av er skorna, alla tar sin högra sko, seså ! «
Det tog en stund innan vi kom igång. Så är det alltid med 

oss, vi är betänksamt folk. Den första som löd var bagaren, strax 
därefter Malte Schopf och sedan Karl Lamm och så hans fru, 
och sedan löd hantverkarna som alltid ansåg sig vara förmer, 
och sedan gjorde vi det allihop, var och en av oss, alla utom 
Martha. Tine Krugmann stötte till henne med armbågen och 
pekade på hennes högra fot, men Martha skakade på huvudet, 
och Tyll Ulenspiegel på linan tog ett skutt till och slog ihop 
fötterna i luften. Han hoppade så högt att han blev tvungen att 
sträcka ut armarna vid landningen för att hitta balansen – bara 
helt kort, men det räckte för att påminna oss om att även han 
vägde något och att han inte kunde flyga.

» Och nu, kasta «, ropade han med hög, klar stämma. » Tänk 
inte, fråga inte, tveka inte, det blir ett skojigt ståhej. Gör som 
jag säger. Kasta ! «

Tine Krugmann var den första som gjorde det. Hennes sko 
flög högt och försvann ned i massan. Sedan flög nästa sko, den 
kom från Susanne Schopf, och sedan nästa, och sedan flög det 
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dussintals och sedan ännu fler och fler och fler. Vi skrattade all-
ihop och skrek och ropade : » Se upp ! « och » Ducka ! « och » På 
ingång ! « Det var ett skoj utan like, och det gjorde inte heller 
något att en del av skorna landade på skallar. Svordomar steg 
mot skyn, några kvinnor skällde, några barn gnällde, men det 
var inte så farligt, och Martha började rentav skratta när en tung 
läderstövel missade henne knappt och en vävd toffel seglade 
ned framför hennes fötter. Han hade haft rätt, och vissa tyckte 
faktiskt det var så roligt att de kastade sin vänstersko med. Och 
vissa kastade sina hattar och slevar och krukor som slogs sönder, 
och det var förstås en del som kastade stenar. Men när hans röst 
började tala till oss igen ebbade stöket ut, och vi hörde på.

» Era tölpar.«
Vi blinkade, solen stod lågt. De i bakre delen av torget såg 

honom tydligt, för resten var han bara en siluett.
» Era narrar. Era dammskallar. Era grodor. Era oduglingar, 

mullvadar, korkade råttor. Nu får ni leta rätt på skorna era.«
Vi bara glodde.
» Eller är ni för korkade ? Ni kan inte hitta dem, klarar det 

inte, är kanske för dumma i era små skallar ?« Han gav ifrån 
sig ett bräkande skratt. Sparven lyfte, flög iväg över taken, var 
borta.

Vi såg på varandra. Det han sagt var elakt ; men det var inte 
riktigt så elakt att det inte kunde vara ett skämt och ett av hans 
barska hyss. Det var ju därför han var berömd, det kunde han 
tillåta sig.

» Vad är det med er ?« frågade han. » Behöver ni dem inte 
längre ? Vill ni inte ha dem ? Har ni tröttnat på dem ? Hämta 
skorna nu, era kossor ! «

Malte Schopf var först. Han hade ogillat det redan från 
början, och nu tog han sig bort till stället där han trodde att 
hans stövel hade landat. Han trängde sig fram, knuffade och 
skuffade folk åt sidan, böjde sig ned och rotade bland benen. 
På andra sidan torget gjorde Karl Schönknecht likadant, och 
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sedan följde Elsbeth, smedens änka, men gamle Lembke kom 
emellan och röt åt henne att pallra sig iväg, för det där var 
hans dotters sko. Elsbeth som fortfarande hade ont i pannan 
efter att ha blivit träffad av en stövel röt tillbaka att det var han 
som skulle pallra sig iväg för nog kunde hon väl känna igen 
sin egen sko, lika vackert broderade skor som hon, det hade 
garanterat inte Lembkedottern, varpå gamle Lembke skrek åt 
henne att stiga åt sidan och sluta smäda hans dotter, varpå hon 
skrek tillbaka att han var en stinkande skotjuv. Då blandade sig 
Lembkes son i : » Jag varnar dig ! «, och i samma stund började 
Lise Schoch och mjölnerskan bråka, för deras skor såg verkli-
gen likadana ut och deras fötter var lika stora, och även mellan 
Karl Lamm och hans svåger vankades det gräl, och Martha 
begrep plötsligt vad det var som skedde, och hon hukade sig 
mot marken och kröp iväg.

Ovanför henne var det redan ett väldigt puffande och gruffan-
de och knuffande. De som varit snabba med att hitta sina skor 
stack därifrån, men mellan oss andra bröt det ut en ilska som var 
så häftig att den måste legat uppdämd länge. Snickaren Moritz 
Blatt och hovslagaren Simon Kern slogs med nävarna på ett sätt 
som vore obegripligt om det bara gällt skor, man måste känna 
till att Moritz fru varit bortlovad till Simon som barn. Båda två 
blödde ur näsa och mun, båda två frustade som hästar, och ingen 
tordes gå emellan ; Lore Pilz och Elsa Kohlschmitt råkade också 
förskräckligt i luven på varandra, men de hade avskytt varandra 
så länge att de inte längre visste varför. Mycket väl visste man 
däremot varför Semmlerfamiljen och folket från huset Grün-
anger gick loss på varandra ; det var på grund av den omstridda 
åkern och den gamla arvstvisten som härstammade ända från 
byfogden Peters dagar, men också på grund av Semmlerdottern 
och hennes barn som inte var från hennes make utan från Karl 
Schönknecht. Som en feber bredde ilskan ut sig – vart man än 
såg var det folk som skrek och slogs, kroppar som vräktes hit och 
dit, och nu vred Martha på huvudet och tittade uppåt.
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Där stod han och skrattade. Med bakåtböjd kropp, gapande 
mun och guppande axlar. Bara fötterna stod stilla, och höfterna 
svängde med den gungande linan. Martha fick känslan att bara 
hon tittade närmare skulle hon begripa varför han gladde sig 
så – men just då kom en karl i full fart mot henne och såg 
henne inte, och hans stövel träffade henne i bröstet, och hen-
nes huvud slog i marken, och när hon andades in kändes det 
som att stickas av nålar. Hon rullade runt på rygg. Linan och 
himlen var tomma. Tyll Ulenspiegel var väck.

Hon tog sig upp. Hon linkade förbi kropparna som slogs 
och vräktes, grinade och gnällde, bet och pucklade på var-
andra, och här och där kunde hon känna igen deras ansikten ; 
hon linkade hukad längs gatan, men just när hon var framme 
vid ytterdörren hörde hon den skramlande vagnen bakom sig. 
Hon vände sig om. På kuskbocken satt den unga kvinnan som 
han kallat för Nele, bredvid henne satt gumman hopkrupen 
och stel. Varför var det ingen som stoppade dem, ingen som 
följde efter ? Vagnen körde förbi Martha. Hon stirrade efter 
den. Strax skulle den vara vid almen, sedan vid stadsporten, 
sedan borta.

Och då, när vagnen nästan hunnit fram till de sista husen, 
var det trots allt någon som kom springande, med obesvärade 
stora kliv. Kalvskinnet på kappan reste sig runt hans nacke som 
något levande.

» Jag hade gärna tagit dig med ! « ropade han när han pas-
serade Martha. Strax innan vägen krökte sig kom han ikapp 
vagnen och hoppade upp. Portvakten var på torget med alla 
oss andra, ingen hindrade dem.

Långsamt gick Martha in i huset, stängde dörren efter sig 
och lade för regeln. Bredvid spisen låg getabocken och tittade 
frågande upp mot henne. Hon hörde korna böla, och från torget 
ljöd våra skrik.

Men till slut lugnade vi oss. Innan det blev kväll hade korna 
hunnit mjölkas. Marthas mor kom hem igen, och förutom några 
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skråmor hade hon klarat sig bra, Marthas far hade förlorat en 
tand och hans öra var söndertrasat, hennes syster hade någon 
trampat så hårt på foten att hon haltade i några veckor. Men 
det kom en ny morgon och en ny kväll och livet gick vidare. I 
vartenda hus fanns det bulor och sår och skråmor och stukade 
armar och saknade tänder, men redan nästa dag var torget rent 
igen, och alla bar sina egna skor.

Vi talade aldrig om det som skett. Vi talade inte heller om 
Ulenspiegel. Utan att det behövde sägas höll vi oss till det ; till 
och med Hans Semmler, som drabbades så illa att han hädan-
efter blev sängliggande och inte kunde äta något annat än 
tjocksoppa, låtsades som om det aldrig varit på något annat vis. 
Och även änkan till Karl Schönknecht, han som vi begravde på 
gudsåkern dagen därpå, förhöll sig som om det varit ödets slag 
och som om hon inte riktigt visste vem kniven i hans rygg hade 
tillhört. Men linan, den hängde kvar över torget i flera dagar, 
darrade i vinden och blev ett tillhåll för sparvar och svalor, ända 
tills prästen, som hade blivit särskilt tilltygad i slagsmålet efter-
som vi inte gillade hans skrävel och överlägsenhet, kunde klättra 
upp i klocktornet igen och skära av den.

Men inte heller glömde vi. Det som skett stannade kvar mel-
lan oss. Det fanns där när vi tog in skörden, och det fanns där 
när vi gjorde upp med varandra om kornet eller samlades till 
söndagsmässan, vid vilken prästen visade ett nytt ansiktsuttryck 
av till hälften förundran och till hälften fruktan. Och framför 
allt fanns det där när vi hade fest på torget och såg varandras 
ansikten under dansen. Då kändes det som om luften var tyngre, 
som om vattnet smakade annorlunda och som om himlen blivit 
en annan sedan linan hängt där.

Och drygt ett år senare kom kriget likväl till oss. En natt 
hörde vi hur det gnäggade, och sedan hur det skrattades där ute 
med många röster, och snart hörde vi braket från dörrar som 
slogs in, och innan vi ens hunnit ut på gatan med våra värdelösa 
högafflar och knivar fladdrade lågorna.
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Legoknektarna var hungrigare än vanligt, och de hade druck-
it mer. Det var länge sedan de varit i en stad med så mycket 
att erbjuda. Gamla Luise, som sov djupt och inte haft någon 
föraning den här gången, hon dog i sin säng. Prästen dog när 
han ställde sig att skydda kyrkporten. Lise Schoch dog när hon 
försökte gömma sina guldmynt, bagaren och smeden och gamle 
Lembke och Moritz Blatt och de flesta andra männen dog när 
de försökte skydda sina kvinnor, och kvinnorna dog som kvin-
nor brukar dö i krig.

Martha dog också. Hon hann se hur innertaket förvandlades 
till en röd hetta, hon kände lukten av röken innan den fattade 
ett så hårt grepp om henne att hon inte varseblev något mer, och 
hon hörde sin syster ropa på hjälp, medan framtiden som hon 
alldeles nyss hade haft löstes upp i intet : mannen som hon aldrig 
skulle ha, barnen som hon aldrig skulle få, och barnbarnen för 
vilka hon aldrig skulle berätta om en berömd upptågsmakare 
en förmiddag om våren, och så barnbarnens barn, alla dessa 
människor som nu aldrig skulle bli till. Så snabbt går det, tänkte 
hon, som om hon hade upptäckt en stor hemlighet. Och när hon 
hörde takbjälkarna knäckas föll det henne in att det nu kanske 
bara var Tyll Ulenspiegel som skulle minnas våra ansikten och 
veta att vi hade funnits.

De enda som överlevde var faktiskt den lame Hans Semmler, 
vars hus inte fattat eld och som man missat eftersom han inte 
kunde röra sig, samt Elsa Ziegler och Paul Grünanger som 
hade varit med varandra i skogen i smyg. När de kom tillbaka i 
gryningen med tilltufsade kläder och rufsigt hår och inte möt-
tes av annat än ruiner under slingrande rök, trodde de för ett 
ögonblick att Herren Gud hade skickat en villosyn som straff 
för deras synd. Tillsammans begav de sig västerut, och under 
en kort tid var de lyckliga.

Oss andra hör man däremot understundom i träden där vi 
en gång levde. Man hör oss i gräset och i syrsornas spel, man 
hör oss om man lägger sitt huvud mot kvisthålet på den gamla 



almen, och då och då händer det att ett barn tycker sig kunna 
se våra ansikten i vattnet i bäcken. Vår kyrka står inte kvar, men 
gruskornen som vattnet slipat runda och vita är ännu desamma, 
liksom träden är desamma. Och vi har inte slutat minnas, även 
om ingen minns oss, för vi har ännu inte funnit oss i att inte 
finnas till. Döden är alltjämt ny för oss, och vi är inte likgiltiga 
inför de levandes spörsmål. För inget av detta är länge sedan.







LUF TENS HERRE


