Georgijs Dagbog.
4. december 1904.
En spøg, en bedrøvelig
dumhed. Men jeg er nødt til
at skrive den ned for ikke
at tænke på den mere.

Den historie om en dødsdømt,
der venter i cellen. Han har
set galgen og ved, at han skal
hænges.

Gennem tremmerne kan han
se himlen, fuglene, livet.
Han drømmer. Forestiller
sig årstider, mennesker,
bevægelser...
Han tæller dagene, mens
han gennem tremmerne
følger vejret. Selv regn
er i hans øjne et
mirakel...

Og så en dag slipper han ud.
Med lidt hjælp udefra, en åbnet
gitterlåge, en kvalt vagtpost...
Før han har tænkt sig om,
står han udenfor.

Fri!
I live!
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Den dødsdømte flakker om i gaderne
og sersig om... Han trænger til at
tale med nogen, dele sin lykke med
dem, men hvordan? De finder ham
fremmed, fordægtig.

Så han holder mund. Forvilder
sig længere ind i gaderne,
vender tilbage til de steder,
han har forestillet sig.

Og finder aldrig de
billeder, han gjorde sig
i tankerne, gennem
cellens tremmer.

Så følger en tid i skjul. Han er trods
alt eftersøgt. Nogle kammerater
aflægger besøg. Han har behov for
en mission, et mål.
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Men folk er bange for
ham. Det kommer nok,
siger de, han kommer
i tjeneste igen.

Der kommer intet. Han er fortsat
spærret inde. Det absurde ved
tilstanden springer ham i øjnene.

Han løber en risiko og
stikker næsen udenfor... Bliver
gennemblødt af regn og forkølet.
Tilbage til skjulestedet.

Han er jo levende,
han kan gå ud!

Den dødsdømte mærker en følelse, han aldrig
havde troet mulig: Han keder sig. Hvor længe
endnu skal han vente? Han ved det ikke.
Han lever, men for hvad? Han ved det ikke.

Han ender med at
hænge sig.

7

Uddrag af Moskva Gazette
fra den 6. december 1904.

GUVERNØREN
ER SUND OG
RASK
Der blev i går begået
et forbryderisk attentatforsøg mod generalguvernøren.
Klokken tre forlod generalguvernøren paladset
i Kreml for at begive sig
til kancelliet på Tverpladsen. Så snart hestene
betrådte Stoljesjnikovgaden, trådte en mand
iført Justitsministeriets
funktionæruniform ud
på kørebanen. I den ene
hånd havde han en æske
med bånd omkring, som
en æske chokolade. Da
han havde nærmet sig
forspandet, greb han
æsken med begge hænder og kastede den imod
vognhjulene.

–
Der lød en øredøvende
eksplosion.
Guvernørens adjudant,
Fyrst Iachwill, omkom
på stedet. Guvernmørens
kusk, bonden Andrejev,
blev alvorligt såret i hovedet. Han døde ved ankomsten til hospitalet.
Til alt held er generalguvernøren sund og rask.
Da han helt ved egen
hjælp havde rejst sig op,
styurede guvernøren hen
mod købmand Solomonovs hus, og blev dér, lige
indtil en telefonisk tilkaldt eskorte nåede frem.
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TERRORISTEN
ER DRÆBT
Efter at have begået attentatet, tog forbryderen
flugten.
Politiagent Fedorenko og
agent Ignatj Tkatsj fra sikkerhedspolitiet optog forfølgelsen. Morderen dræbte
dem begge. Han dukkede
frem på Passions-boulevarden og sprang på en cabriolet og tvang med sin pistol
kusken til at køre sig til
Petrovskij-alleen, hvor han
sprang af i farten.
Der afskar oberstløjtnant
Orbeliani,politikommissær i
første arrondissement, ham
vejen, assisteret af portnerne
fra bygningerne i Petrovkagaden nr. 16, 18 og 20.

–
Efter at have nedlagt to af
disse portnere gemte terroristen sig i gården bag
bygningen i Petrovski-alleen nr. 3.
Bygningen blev straks omringet af delinger af politi til
fods og til hest og af Grenader-regimentets 23. kompagni, som var tilkaldt telefonisk.
Ved ransagning af bygningen
blev forbryderen opdaget bag
en brændestabel i en niche i
gården. Opfordringen til at
overgive sig besvarede han
med pistolskud, som dræbte
oberstløjtnant Orbeliani på
stedet. Derpå blev der åbnet
løbende ild mod hans skjulested. Da grenadererne indstillede ilden, fandt de bag
brændeknuderne liget af forbryderen, ramt af ni skudsår,
hvoraf de to var dødelige.
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Du skulle have
hørt et spektakel!
Jeg var der jo selv,
jeg kunne være
kommet lige forbi.

Ja, to heste fik
maven sprættet op.
Og alle skulle jo lige
sikre sig en luns!
Kød nok til hele
ugen.

Jovist,
hr! Guvernøren
søgte tilflugt
hos mig. Det er jeg
jo stolt af. Han er
en tapper mand,
hvad man så
ellers kan
mene...
Eksplosionen fik mig
såmænd til
at gå på røven.
Da jeg hørte
dem skyde,
forsvandt
fyren den
vej.

Han var
møgbeskidt, og
han kunne intet
høre. Jeg gav ham
et glas vand.
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Han
sigtede
forbandet
godt. BANG!
BANG! To
kugler og
to døde,
ikke noget
spild!

Jo, jeg spurgte
ham jo, om han havde
travlt. Hvor skal De
hen? Og så svarede
han: Afsted, eller
jeg knalder dig ned.
Så adlyder man jo
med det vuns. Han
var da en ren
vildmand!

Jeg kan lukke Dem
ind i gården for 10
kopek. De kan endda få
den brændestabel at
se, som han gemte
sig bag, hvis De vil.

Man han gik da
også selv til den af
hjertens lyst. Han må
have affyret mindst
tredive skud,
ene mand.
Ikke fordi
jeg beundrer
terrorister,
selvfølgelig. Men
der var nu krummer
i den karl.

De sendte en hel
batallion herhen, og
man skal ikke stole
på aviserne. Der var
ikke noget tilbud om
at overgive sig, han
blev pløkket ned
på stedet.
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Han var optændt af
et ukompliceret had,
et sundt raseri. Jeg
kan huske, hvad han
sagde, da jeg leverede uniformen til
ham.

Han hed
Fjodor.

200
rubler.

Hvor
meget kan
sådan noget
kluns koste?
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200 rubler?
For en stump
tøj og to-tre
stykker
dingeldangel?
Så meget mønt
har jeg sgu da
aldrig set i mit
liv. Kvalmende!

Men
pyt!
En god
bombe,
og så
ikke
mere
snak.

Ni kugler. Blod
og hjernemasse,
flænger og
forbrændinger...
uniformen
kaput.

Fjodor døde
sikkert
tilfreds.
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