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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.

mEn folk Er bangE for 
ham. dEt kommEr nok, 
sigEr dE, han kommEr 

i tjEnEstE igEn.
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dEr kommEr intEt. han Er fortsat 
spærrEt indE. dEt absurdE vEd 

tilstandEn springEr ham i øjnEnE.

han Er jo lEvEndE, 
han kan gå ud!

han løbEr En risiko og 
stikkEr næsEn udEnfor... blivEr 

gEnnEmblødt af rEgn og forkølEt. 
tilbagE til skjulEstEdEt.

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.
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Uddrag af Moskva Gazette 
fra den 6. december 1904. 

GUVERNØREN 
ER SUND OG 
RASK

Der blev i går begået 
et forbryderisk atten-
tatforsøg mod general-
guvernøren.

Klokken tre forlod gene-
ralguvernøren paladset 
i Kreml for at begive sig 
til kancelliet på Tver-
pladsen. Så snart hestene 
betrådte Stoljesjnikov-
gaden, 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 hæn-
der 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 ho-
vedet. Han døde ved an-
komsten til hospitalet. 
Til alt held er generalgu-
vernøren sund og rask. 
Da han helt ved egen 
hjælp havde rejst sig op, 
styurede guvernøren hen 
mod købmand Solomo-
novs hus, og blev dér, lige 
indtil en telefonisk til-
kaldt eskorte nåede frem. 
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TERRORISTEN 
ER DRÆBT

Efter at have begået at-
tentatet, tog forbryderen 
flugten.

Politiagent Fedorenko og 
agent Ignatj Tkatsj fra sik-
kerhedspolitiet optog for-
følgelsen. Morderen dræbte 
dem begge. Han dukkede 
frem på Passions-boulevar-
den og sprang på en cabrio-
let 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 Petrovka-
gaden nr. 16, 18 og 20.

–
Efter at have nedlagt to af 
disse portnere gemte ter-
roristen sig i gården bag 
bygningen i Petrovski-al-
leen nr. 3.

Bygningen blev straks om-
ringet af delinger af politi til 
fods og til hest og af Grena-
der-regimentets 23. kompag-
ni, 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 skju-
lested. Da grenadererne in-
dstillede ilden, fandt de bag 
brændeknuderne liget af for-
bryderen, 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...

han var 
møgbeskiDt, og 

han kunne intet 
høre. Jeg gav ham 

et glas vanD.

eksplo-
sionen fik mig 

såmænD til 
at gå på røven. 

Da Jeg hørte 
Dem skyDe, 
forsvanDt 
fyren Den 

veJ.

han 
sigteDe 

forbanDet 
goDt.  bang! 

bang! to 
kugler og 

to DøDe, 
ikke noget 

spilD!
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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. 

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.

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.
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KENDER DE DENNE MAND?
Forbryderen er en mand 

i trediveårs alderen, høj 

og robust af legemsby-

gning. Han havde to pis-

toler af B
rowning-typen 

på sig foruden en pakke 

patroner. Der er ikke 

fundet dokumenter på 

afdøde. Der er udlovet 

en dusør på 100 rubler 

til den, der kan identifi-

cere m
anden.

7 dEcEmbEr
1904.

han hEd
fjodor.

han var optændt af 
Et ukomplicErEt had, 
Et sundt rasEri. jEg 
kan huskE, hvad han 
sagdE, da jEg lEvE-
rEdE uniformEn til 

ham.

hvor 
meget kan 

såDan noget 
kluns koste?

200 
rubler.

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.
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ni kuglEr. blod 
og hjErnEmassE, 

flængEr og 
forbrændingEr... 

uniformEn 
kaput.

fjodor dødE 
sikkErt 
tilfrEds. 




