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I

– … jeg ved det, jeg har forstået, jeg burde ikke have gjort det.

Jeg, Alfa Ndiaye, søn af en meget gammel mand, har forstået,

jeg burde ikke have gjort det. Jeg sværger ved Gud, jeg ved det

nu. Mine tanker tilhører kun mig, jeg kan tænke, hvad jeg vil.

Men jeg siger det ikke højt. Alle dem, jeg kunne have fortalt om

mine hemmelige tanker – alle mine våbenbrødre, som nu er

rejst sårede, skamferede og lemlæstede hjem, og det i en grad,

så Gud ville skamme sig over at modtage dem i Himlen, og

Djævlen ville fryde sig over at modtage dem i Helvede – vil

aldrig have kendt mig som den, jeg i virkeligheden er. De

overlevende får ikke noget at vide, min gamle far får ikke noget

at vide, og min mor, hvis hun stadig er på denne jord, finder

aldrig ud af noget. Skammens byrde kommer ikke til at tynge

min død. De vil aldrig kunne forestille sig, hvad jeg har tænkt,
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hvad jeg har gjort, hvor langt ud krigen har drevet mig. Jeg

sværger ved Gud, familiens ære vil være bevaret – den over-

fladiske ære.

Jeg ved det, jeg har forstået, jeg burde ikke have gjort det. I

den gamle verden ville jeg ikke have turdet, men i verden af i

dag har jeg – jeg sværger ved Gud – tilladt mig selv det

utænkelige. Ingen stemme tonede frem i mig for at forhindre

det – mine forfædres og mine forældres stemmer var tavse, da

jeg fik idéen til at gøre, hvad jeg endte med at gøre. Nu ved jeg

det, jeg sværger – jeg forstod alt, da jeg fik den tanke, at jeg

kunne tænke alt. Det kom til mig ud af intet, uden varsel, hårdt

som en tung krigsbyge fra den metalgrå himmel, den dag

Mademba Diop døde.

Åh, Mademba Diop, min bror og mere til, var alt for længe

om at dø. Det var frygtelig svært, det blev ved og ved, fra

morgengry til aften, med indvoldene ude i luften, med det

inderste udenfor, som et får, der parteres efter den rituelle

ofring. Mademba var ikke engang død endnu, og det inderste af

kroppen lå allerede udenfor. Mens de andre var flygtet ned i de

gabende sår i jorden, som kaldes skyttegrave, blev jeg hos

Mademba. Jeg lå ved hans side med min højre hånd i hans

venstre og betragtede den isblå himmel, flænset af metal. Tre

gange bad han mig gøre en ende på det, tre gange nægtede jeg.
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Det var førhen – før jeg gav mig selv lov til at tænke alt. Hvis

jeg havde været den, som jeg er blevet i dag, havde jeg dræbt

ham, første gang han spurgte, med sit hoved vendt mod mig og

sin venstre hånd i min højre.

Jeg sværger ved Gud, hvis jeg allerede var blevet den, jeg

er i dag, ville jeg for venskabs skyld have skåret halsen over på

ham som et offerlam. Men jeg tænkte på min gamle far, på min

mor og på den befalende stemme i mit indre, og det var umuligt

for mig at skære hans lidelsers pigtråd over. Jeg var

umenneskelig over for Mademba, min bror og mere til, min

barndomsven. Jeg lod pligten vælge i mit sted. Jeg havde kun

ubrugelige tanker at tilbyde ham – tanker styret af pligtfølelsen,

tanker bestemt af respekten for menneskenes love – og jeg var

umenneskelig.

Jeg sværger ved Gud, jeg lod Mademba græde som et lille

barn, tredje gang han bønfaldt mig om at gøre en ende på hans

lidelser, mens han gjorde i bukserne, og hans højre hånd

famlede hen over jorden for at samle de spredte tarme, slibrige

som vandsnoge. Han sagde: ”Ved Guds nåde, og ved den store

marabuts nåde, hvis du er min bror, Alfa, hvis du virkelig er

den, jeg tror, du er, så slagt mig som et offerlam, lad ikke

dødens ansigt fortære min krop! Overlad mig ikke til dette

svineri. Alfa Ndiaye … Alfa … jeg beder dig … dræb mig!”
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Men netop fordi han nævnte vores mægtige marabut, netop

derfor – for ikke at handle imod de menneskelige love, vores

forfædres love – var jeg umenneskelig og lod Mademba, min

bror og mere til, min barndomsven, dø med øjnene fulde af

tårer og rystende hænder, i færd med at lede efter sine indvolde

i slagmarkens mudder for at føre dem tilbage i sin åbne bug.

Åh, Mademba Diop! Det var først, da du åndede ud, at jeg

begyndte at tænke for alvor. Det var først ved din død, i

skumringen, at jeg vidste det – forstod, at jeg ikke længere ville

lytte til pligtens stemme, den stemme, som befaler, den stemme,

som dikterer vejen. Men det var for sent.

Da du var død, og dine hænder endelig holdt op med at

ryste, da du endelig fik fred, og dit sidste åndedræt endelig

gjorde dig fri af den beskidte smerte, først da tænkte jeg, at jeg

ikke burde have ventet. Jeg forstod et åndedræt for sent, at jeg

burde have skåret halsen over på dig, så snart du bad mig om

det, mens dine øjne stadig var tørre, og din venstre hånd var

knuget i min. Jeg burde ikke have ladet dig lide med det

inderste udenfor som en ensom, gammel løve, der ædes levende

af hyæner. Jeg lod dig bønfalde mig af de forkerte grunde, som

følge af fastgroede idealer, der var for pæne til at være ærlige.

Åh, Mademba! Hvor har jeg fortrudt, at jeg ikke slog dig

ihjel allerede om morgenen under slaget, mens du stadig bad
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mig pænt om det, venligt, med smil i din stemme! At skære

halsen over på dig i dét øjeblik ville have været den sidste gode

spøg, jeg kunne have lavet med dig – en måde at besegle vores

venskab på for evigt. Men i stedet for at gøre, som du bad om,

lod jeg dig dø, mens du forbandede mig grædende, savlende,

brølende og skidende ned ad dig selv som et åndssvagt barn.

Jeg overlod dig til din ynkelige skæbne, i jeg ved ikke hvilke

menneskelige loves navn. Måske for at redde min egen sjæl,

måske for stadig at være sådan som dem, der opdrog mig,

ønskede, jeg skulle være over for Gud og mennesker. Men over

for dig, Mademba, var jeg ude af stand til at være en mand. Jeg

lod dig tilsvine mig, min ven, du, min bror og mere til, jeg lod

dig skrige og bande, fordi jeg endnu ikke kunne tænke selv.

Men så snart du med en sidste rallen åndede ud, midt mel-

lem dine fritliggende tarme, min ven, min bror og mere til,

vidste jeg, forstod jeg, at jeg ikke burde have ladt dig i stikken.

Jeg ventede en stund, blev liggende ved siden af dine

jordiske rester og betragtede de sidste lyssporsprojektilers gli-

trende haler hen over den blå, den dybblå aftenhimmel. Og så

snart stilheden faldt over den blodtilsølede slagmark, begyndte

jeg at tænke. Du var ikke længere andet end en klump dødt kød.

Jeg ville gøre det, som du ikke formåede i løbet af dagen,

fordi dine hænder rystede. Jeg samlede andægtigt dine stadig
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varme indvolde sammen og lagde dem tilbage i din bug som i

en hellig krukke. I tusmørket så det ud, som om du smilede til

mig, og jeg besluttede mig for at bære dig hjem. I nattens kulde

tog jeg uniformsjakken af og også min skjorte. Jeg førte

skjorten ind under din krop og bandt ærmerne rundt om din

mave i en meget, meget stram dobbeltknude, som blev plettet af

dit mørke blod. Jeg tog dig op i mine arme og bar dig tilbage til

skyttegraven. Jeg bar dig i mine arme som et barn, min bror og

mere til, min ven, og jeg fortsatte og fortsatte gennem mudderet

og gennem kløfterne, som granaterne havde gravet, og som lå

fyldt af snavset, blodigt vand, forbi de opskræmte rotter, som

var kommet frem fra undergrunden for at mæske sig i

menneskekød. Og mens jeg bar dig i mine arme, begyndte jeg

at tænke for mig selv, og jeg bad dig om tilgivelse. Jeg vidste,

jeg forstod for sent, hvad jeg burde have gjort, da du med tørre

øjne bad mig om det, på samme måde som man beder en

barndomsven om hjælp, som en tjeneste, uhøjtideligt, venligt.

Undskyld. 
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II

Jeg gik længe gennem kløfterne med Mademba i mine arme

som et sovende barn. Som en omvandrende målskive, uænset af

fjenderne, fastholdt af fuldmånens lys, nåede jeg frem til skytte-

gravens gabende hul. På afstand så jeg skyttegraven ligge som

de spredte kønslæber på en umådelig kvindeskikkelse. En vidt-

åben kvinde, der havde givet sig hen til krigen, til granaterne og

til os, soldaterne. Det var den første forbudte ting, jeg tillod mig

at tænke. Før Madembas død ville jeg aldrig have tilladt mig

selv at tænke noget lignende – at indrømme for mig selv, at jeg

så skyttegraven som et kolossalt kvindeskød, der bød os vel-

kommen, Mademba og mig. Jordens inderste var kastet uden-

for, min ånds inderste var kastet udenfor, og jeg vidste det, jeg

forstod, at jeg kunne tænke lige, hvad jeg ville, på den

betingelse, at ingen fik noget at vide. Så jeg låste mine tanker
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inde i mit hoved efter at have betragtet dem på nært hold.

Besynderlige tanker.

Jeg blev modtaget som en helt i jordens bug. Jeg havde

vandret under måneskinnet med Mademba i min favn uden at

opdage, at en lang, smal strimmel af hans tarme havde revet sig

løs fra den knude, jeg havde bundet om hans liv med min

skjorte. Da de så den menneskelige katastrofe, jeg bar i mine

bare arme, kaldte de mig modig og stærk. De sagde, at de aldrig

ville have kunnet gøre det samme. At de sikkert ville have

overladt Mademba til rotterne, og at de ikke ville have turdet

samle hans indvolde andægtigt sammen i kroppens hellige

krukke. De sagde, at de aldrig ville have båret ham så langt

under en så lysende fuldmåne i fjendernes fulde påsyn. De

sagde, at jeg ville få en medalje, at jeg ville blive udråbt til

krigshelt, og at min familie ville blive stolt af mig. Selv

Mangin, generalen, ville blive stolt af mig. Og jeg tænkte, at

medaljen var mig ligegyldig, men at ingen ville få det at vide.

Ligesom ingen ville få at vide, at Mademba tre gange havde

tryglet mig om at gøre en ende på sine lidelser, at jeg havde

lukket mine ører for hans tre bønner, og at jeg havde handlet

umenneskeligt i respekt for pligtens stemme. Men jeg var blevet

sat fri til ikke længere at lytte, til ikke længere at adlyde de
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stemmer, der befaler én at være umenneskelig, når man burde

være menneskelig.
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III

I skyttegraven levede jeg som de andre, jeg åd og drak som de

andre. Nogle gange sang jeg som de andre. Jeg synger falsk, og

alle ler, når jeg synger. De sagde: ”Jer Ndiayer, I kan ikke

synge.” De drillede mig lidt, men de respekterede mig. De

vidste ikke, hvad jeg tænkte om dem. Jeg betragtede dem som

tåber, som idioter, fordi de ikke tænkte på noget. Soldater siger

altid ”ja”, uanset om de er hvide eller sorte. Når man beordrer

dem ud af den trygge skyttegrav for at angribe fjenden ude i det

åbne, siger de ”ja”. Når man beder dem opføre sig som vilde for

at skræmme fjenden, siger de ”ja”. Kompagnichefen havde

fortalt dem, at fjenden frygtede de vilde sorte, kannibalerne,

zuluerne, og det fik dem til at le. De ønsker, at fjenden overfor

skal frygte dem. De ønsker at glemme deres egen frygt. Så når

de styrter frem fra skyttegraven med geværet i venstre hånd og

macheten i den højre, når de kaster sig frem fra jordens bug,
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tager de deres vanvidsmaske på. Kompagnichefen har fortalt

dem, at de er mægtige krigere, så de elsker at lade sig slå ihjel,

mens de synger og konkurrerer i vanvid. En Diop vil ikke have

siddende på sig, at han er mindre modig end en Ndiaye, og

derfor, så snart kompagnichef Armands hvinende fløjtesignal

lyder, styrter Diop frem fra sit hul, mens han brøler som en vild.

Der er samme kappestrid mellem Keïtaerne og Soumaréerne.

Og mellem Dialloerne og Fayerne, Kanerne og Thiounerne,

Dianéerne, Kouroumaerne, Bèyerne, Fakolierne, Sallerne,

Diengerne, Seckerne, Kaerne, Cisséerne, Ndourerne, Touré-

erne, Camaraerne, Baerne, Fallerne, Coulibalyerne, Sonkoerne,

Syerne, Cissokhoerne, Draméerne og Traoréerne. De kommer

alle til at dø uden at tænke over det, fordi kompagnichef

Armand har sagt: ”I, det sorte Afrikas chokoladefarvede folk, I

er fra naturens hånd de modigste af de modige. Et taknemmeligt

Frankrig beundrer jer. I aviserne skriver de ikke om andet end

jeres bedrifter!” Så de elsker at krybe frem på maven for på

smukkeste vis at lade sig slagte, mens de brøler som rasende

galninge med det civiliserede gevær i venstre hånd og den vilde

machete i højre.

Men jeg, Alfa Ndiaye, har forstået kompagnichefens ord.

Ingen ved, hvad jeg tænker – jeg kan tænke, hvad jeg vil. Det,

jeg tænker, er, at man vil forhindre mig i at tænke. Det
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utænkelige ligger skjult bag kompagnichefens ord. Kompagni-

chefens Frankrig har brug for, at vi spiller vilde på dets kom-

mando. Det har brug for, at vi er de vilde, for fjenden er bange

for vores macheter. Jeg ved det, jeg har forstået det, mere

indviklet er det ikke. Kompagnichefens Frankrig har brug for

vores vildskab, og eftersom vi er lydige, jeg og de andre, spiller

vi vilde. Vi hugger i det fjendtlige kød, vi lemlæster, vi slagter.

Den eneste forskel mellem mine kammerater Toucouleurerne

og Sérèrerne, Bambaraerne og Malinkéerne, Soussouerne,

Haoussaerne, Mossierne, Markaerne, Soni-kéerne, Senou-

foerne, Boboerne og Woloferne, den eneste forskel mellem dem

og mig er, at min vildskab er kommet af at tænke. De andre

spiller kun skuespil, når de kommer op fra jorden, og jeg spiller

kun skuespil, når jeg er sammen med dem i den trygge

skyttegrav. I deres selskab lo jeg og sang endda falsk, men de

respekterede mig.

Så snart jeg styrtede op fra skyttegraven, så snart jeg

brølende fødtes ud af skyttegraven, havde fjenderne bare at

passe på. Jeg kom aldrig tilbage, når retræten lød. Jeg kom hjem

til skyttegraven senere. Kompagnichefen vidste det, han lod

som ingenting, overrasket over, at jeg altid kom tilbage i live og

med et smil på læben. Han lod som ingenting, selv når jeg kom

meget sent tilbage, for jeg havde trofæer med hjem til
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skyttegraven. Jeg havde vildt krigsbytte med hjem. Når slaget

endte i den sorte nat, eller i den månebelyste, blodige nat,

hjembragte jeg altid en fjendes gevær og den hånd, der hørte til

det. Den hånd, der havde holdt det, den hånd, der havde knuget

det, den hånd, der havde renset det, den hånd, der havde smurt

det, den hånd, der havde ladet, affyret og ladet det igen. Så

kompagnichefen og de kammerater, der var vendt hjem for at

begrave sig levende i skyttegravens fugtige ly, spurgte sig selv

om to ting, når retræten havde lydt. For det første: ”Vil Alfa

Ndiaye vende tilbage i live?” For det andet: ”Vil Alfa Ndiaye

vende tilbage med et gevær og den fjendtlige hånd, som har

holdt det?” Og jeg kom altid hjem til jordens livmoder efter de

andre, nogle gange under fjendtlig ild, i regn som i slud, som

kompagnichefen sagde. Og jeg medbragte altid en fjendes

gevær og den hånd, der havde holdt det, knuget, renset og smurt

det, den hånd, der havde ladet, affyret og ladet det igen. Og

kompagnichefen og mine overlevende kammerater, som hver

gang stillede sig selv de samme to spørgsmål om aftenen efter

slaget, blev glade, når de hørte fjendtlige skud og skrig. Så

sagde de: ”Dér har vi Alfa Ndiaye, som kommer hjem. Mon

han har et gevær med og den afhuggede hånd, der hører til?” Et

gevær, en hånd.

[...]
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