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Bør nene var vilde med synet af heltenes march til piber og trommer. Vi udgjorde godt nok 
et dårligt forbillede for dem, men de var blevet så fyldt med propaganda både i skolen 
og i kirken, at de gladelig selv var gået med ud til myrderier ne, hvis de havde fået lov, 
de arme unger. 

Eksper ter ne i generalstaben havde sagt, at tysker ne ville respektere Belgiens 
neutralitet… Og så invaderede tysker ne det lille, neutrale og tapre Belgien! Lan-
dets borgere flygtede for krigen, og det ville jeg garanteret også have gjor t! 

Nu skulle prøjser ne bo i deres huse, æde deres syltetøj, ligge i deres senge og 
tømme deres brønde for vand. Men vi andre – vi marcherede stik modsat flygtninge-
strømmen, som om vi blev tiltrukket af svineriet! 

Det var ikke småting, der blev ofret i materielle omkostninger, og jeg kendte ellers selv 
folk, der ikke ejede så meget som en kasserolle! 

Efter forceret fremrykning gennem ødelagte landsbyer fik vi omsider tysker ne i 
sigte. Det var første gang, vi så fjenden på klos hold. De lignede ikke onde bøh-
mænd… de lignede os selv, kor t for talt. 

De var fanger, og jeg ville have givet meget for at være i deres sted. 
For dem var krigen slut nu. 

Sidst på dagen kom vi forbi nogle dragoner, der holdt øje med tysker nes fremrykning. På en lille grønthand-
lerkærre med heste for medfør te de et djævelsk lille maskinskydevåben til at tage humøret fra prøjser ne 
med. Selvfølgelig ville de standse dem, det tvivlede vi ikke et øjeblik på. 
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Vi skulle hellere have tænkt på de uundgåelige ulykker, der forestod. Jeg havde da selv 
tænkt på dem, men jeg var ikke klogere end de andre! Men hvordan skulle jeg ene mand 
også have advaret hele verden? Havde jeg måske fået taletid? Og ville nogen have hør t 
efter advarsler fra en metalarbejder fra Rue des Panoyaux? Nix! 

Først nu begyndte for alvor det 20. århundrede med sin totalt fantasiforladte 
krigsbegejstring. Jeg selv havde alt for megen fantasi. Jeg så mig selv som 
død, mod min vilje skyllet med af flodbølgen af tumper, blandt tusindvis, ja, 
millioner af andre lig. Og det var slet ikke sjovt.

På perronen på Gare de l’Est drømte de andre klovner allerede om at sidde og skylle øl ned på Alexanderplatz. 

Kun mødrene vidste, at de stod med fremtidens faderløse bør n på armen, og i deres øjne var kreatur vognene (8 heste og 40 mand) 
bare rullende ligkister på vej mod militærkirkegårdene. 

Tysker ne, som var ”udvalgt til at civilisere verden som missionærer for menneskehedens fremskridt”, som deres Kaiser sagde, 
kunne heller ikke se længere end til spidsen af geværløbet. . . lige bor tset fra nogle enkelte, som ingen lyttede til.

Unge salonløver, sønner af de bedste familier og aristokratiske, kultiverede og poetiske, skar allerede i ånden de 
serbiske kvinders bryster i skiver på grund af mordet på ærkeher tugen. Maskinen var sat i gang: et spil om alliancer. 
Europa kastede sig for nøjet ud i rædsler ne i disse første dage i august.

Den flinke bager fra Berlin drømte om at sidde på Champs-Elysées og dyppe sin croissant i en café-creme og glo på de 
friske og muntre små pariserinder. . .  Sikke en fantasi! 
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Der skulle menneskekød til for at stille de herskendes 
umættelige appetit! 

Der skulle kød til for at affodre de mænd, der selv skulle dø og have mavesæk og tarme 
væltet ud, endnu fyldt med slagtedyrenes varme, stinkende kød!

Der skulle kød til, og det var fatalt, for vi var selv gjor t til får, 
der blev før t til slagtebænken!

Selv uden kompas og generalstabskor t blev vi hur tigt klare over, at vi ikke 
længere rykkede i den rigtige retning. ”Det er 1870 om igen,” sagde de gamle. 
Det var tilbagetoget! 

Jeg havde det godt alene. Det var en fejl, at jeg fjer nede mig fra flokken, men det lå i min natur. 
Den frivillige, kollektive offer vilje havde jeg ikke sans for. 

Det var ret irriterende at skulle manøvrere sig skjult fremad. En kugle 
fra mundingen af en af deres lede Mausere, betjent af en emsig lille nar 
af en prøjser, kunne gøre definitivt kål på én, så man på et øjeblik blev 
for vandlet fra at være rystende angst til fuldkommen stendød. 

Jeg følte ingen trang til at risikere noget, der endte skidt, så på den solbeskinnede 
slagmark begyndte tanken om at vende hjem at fise rundt i knolden på mig. 

Jeg kunne sagtens spille død, fordufte midt i for virringen. En slags anonym 
forrådnelse og forsvinden. Hvem skulle dog bekymre sig om en metalarbejder 
fra Biscor ne-værksteder ne i Rue de Panoyaux i Paris’ 20. arrondissement? En 
fattigrøvs død rager jo alligevel ikke et øje!
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