Noël!
Vent!

Du slår mig
ihjel, når du
styrter sådan
af sted …

Sig mig,
Léon … er det
sandt, at du har
været fyrste i
Marokko?
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Er det sandt,
hvad? Fortæl
det nu!

Er det din mor,
der kommer med
sådan noget
sludder?

Det er tante Jeannou. Og min
far. De snakkede om Algeriet …
og de sagde, at du havde været
hos araberne. Deres høvding
endda!

Din tante er
et fæ. Tro aldrig
på, hvad hun fortæller.

Så det er ikke
sandt? Du var ikke
fyrste?

Mødte du
ham dernede i
bjergene?

Fyrste? Jeg?
Aldrig! Lidt pirat,
en hel del røver,
men fyrste?
Nej.

Men jeg har
kendt en, en fyrste …
Fyrsten af Djebel.

Nej. Det var
ikke i Djebel, det
begyndte.

Det var i skyttegravene.
Under den store
krig.

Faktisk
begyndte det
hele på grund
af et pindsvin.
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Et alkoholisk pindsvin.
Det lille kræ var en
rigtig drukmås.

Der skal
ikke meget til
at glæde dig,
hvad?

Nu var den jo altså
også mere vant til at
leve i et hul end os
knoldesparkere.

Hej, Léon, har du
rævepis nok, eller vil
du have noget af mit?
Jeg spørger, fordi …

Du vækker
murmeldyret.

Glem ikke, min elskede,
at det er dit portræt, der
giver mig styrke til …

Så
hold dog
kæft!

… at bøffe
pølseædere!

Lad ham
nu være,
fjolser!
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Du skal ikke kommandere med mig!

Han er forelsket,
vores lille engel. Det
forstår du ikke, du med
dit mareridtsfjæs.

Hvis du skal pisse på
rigtige soldater, skulle
du hellere være blevet i dit værtshus,
din korsikanske
pjækkerøv!

Ved du hvad?
Du har ret!

Spil du
bare stor på
den. Du er ikke
mindre på røven
end os andre!

Halvhjerner
som dig smed vi
i havet derhjemme
i Valenzana … I
Marseille skar vi
et ekstra smil
i dem.

Jeg er værre end dig...
Jeg meldte mig frivillligt!
Alt dette på grund af
en tåbelig ide kaldet
Fædrelandet.

”Tag et gevær
og forsvar dit
land”, sagde jeg
til mig selv. men De
tager altid røven
på os!

Hvad rager
Frankrig mig, når
det kommer til stykket?
Det har sgu aldrig
gjort en skid
for mig!

Men da jeg nåede til den
grad af visdom, var det
allerede for sent.

Jeg havde mit
gevær, min uniform og
ret til at skide i bukserne
tre gange om dagen, når
det regner med stål.
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DE Prampéand,
hr. oberst.

De er ikke
i kavaleriet mere,
Prampéand …

Tror De, det er
smart at spille adelig
over for mig?

Calixte
DE Prampéand,
det er mit navn.

Godt. De har en time til at gøre Deres
folk klar. Derefter er det artilleriet, og
derefter er det de tapres time. Prøv
for pokker at vise Dem værdig
til det!

Her får blærerøvene en
kugle, hvad enten det er tyskernes
eller mine. Har De forstået,
PRAMPéAND ?
Javel, hr.
oberst.

Den største nar af os alle sammen
er dog vores nye løjtnant. Med hans
blå blod, hans fine snak og hans
kavalermanerer … Ved I, hvorfor
han er her?

Et stakkels kræ, der er blevet vanvittigt af sin egen lugt … af maddikerne,
der vrimler i dens bug, og af sårene,
der har væsket i flere uger.

Det var en hest, der
beseglede hans skæbne.
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