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maman!!...

Rosine! Rosine! Hvor 
bliver du nu af?

Men mademoi-
selle... Jeg 
lå og sov.

Pjat med dig! Kan 
du ikke høre, at det 
er vigtigt? At han 

kalder på mig?

Han råber “mor” ... Som han 
gør hver nat, når han har 
mareridt. Men mor er ikke 
det samme som tante ...

Hvor vover du? Skal 
jeg kalde på Gaspard, 

så han kan straffe 
dig for din 

uforskammethed?

Mademoiselle, jeg minder 
Dem om, at klokken er fem, 
og at mit arbejde først 

starter ...

Lad være med at 
sige mig imod, idiot! 

Bernard lider, 
mens du ligger og 

snorker ...
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Tatie! Tatie! Jeg så 
frygtelige ting inde i 

hovedet...

Tusinder af billeder, 
som borer sig gennem 

hjernen...

Jeg ved det. Det gør 
meget ondt at komme 

til skade med øjet! Din 
bedstefar skreg også 
uophørligt om natten...

Tatie, jeg så... alle 
mine forfædre i en 
båd ikke langt fra 
en ø... og min far 
kaldte på mig...

Og så så jeg... 
min mors ansigt 
...Hun er i live, 

tatie!

Læg dig ned og 
sov, skat, det 
var et mare-
ridt... Din mor 
har været død 

længe!

Nej, nej! Jeg 
siger jo, at 

jeg så hende! 
Jeg så hende!

Min skat, min skat... Jeg 
forstår godt din angst! 

Jeg ser også mine forfædre 
for mig, uafladelig...

...men det er i mine drømme, 
for jeg ser dem, selv om 

jeg er blind!

Ja, men jeg ser 
begge dele! 

Både de levende 
og de døde!

Hør godt efter, 
Bernard-Marie, 

for jeg vil betro 
dig en hemmelig-
hed! En familie-
hemmelighed!
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Hver gang du er i tvivl, om 
du møder en levende eller en 
død, så se dem dybt i øjnene, 
og du får vished! For øjnene 

er porten til deres sjæl! Tatie... Du må ikke blive vred, 
men jeg forstår det ikke... Jeg 

har gjort, som du siger, og 
mor havde røde øjne...

Ja, og når jeres blikke mødes, så 
mærker du en form for varme, som 
langsomt begynder at trænge dybt 

ind i dig, så blodet koger i dine 
årer... Er det ikke rigtigt?

Jo, det er netop 
sådan!

Så ved du det, Bernard-Marie! 
Du ved, at hun ikke længere 

hører til denne verden!

Men... de døde 
er da kolde, 

ikke?

Hvad tror du, du ville 
føle, hvis dit blik faldt 
på helvedes flammer?

Forstår du, 
Bernard-Marie? 
Hver gang du 

ser dette røde 
lysskær, denne 
lille flamme i 

en mands eller 
kvindes blik, så 
ved du, at døden 
betragter dig!

Det går fint, Rosine, 
det går fint! Han sover 

trygt igen...
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Øjnenes 
Krig
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