
Eusebios brønd

Da krigen kom til Almonda, var Eusebio i gang med at male et billede af slotsgården. Han stod ved 
den ene af de solide kampestensvægge, der dannede borgens kvadrat, og foran sig havde han 
spændt lærredet op på en ramme. Det var stadig tidligt, kort efter laudes. Lyset skar ind over 
borgmuren som vand, og fyldte lærredet med et rigt skær. Motivet var endnu kun en kulskitse, 
brønden i midten af gården, omgivet af et blomsterflor. En skikkelse, en ældre kvinde med blidt 
ansigt og klædt i en brun særk, var i færd med at hive vand op, og spanden balancerede nu på 
brøndens kant. Eusebio så op fra lærredet. Kvinden var der ikke længere, hun var løbet, men et par 
fugle var taknemmelige landet på spanden, og drak nu af det kolde vand. 

Der var tumult. Råb fra mænd. Hunde der gøede. Den ellers så stille borggård var nu fyldt 
med livstråde, der spandt sig ud og ind ad hinanden. Der kom vagtmesteren i færd med at få maven 
på plads i den stumpede vams, efterfulgt af kaptajnen der råbte til soldaterne, at de skulle redegøre 
deres buer og pile. Vindebroen, der som alle andre nætter havde været trukket op, var ikke blevet 
sænket denne morgen. Et sted græd et barn fortvivlet over ikke at kunne finde sin kat. Og bag dette 
miskmask af mennesker lød fjernere lyde, af marcherende kompagnier og våben, der daskede mod 
rustninger og skjolde. Iblandet de lyde, der som solens lys bar over muren, lød hestevrinsk og 
skarpe ordrer. Eusebio rynkede brynene, og formede kvindens hættespids. Så nikkede han for sig 
selv, og trak sig tilbage for den dag. Han lagde sig med lukkede øjne i sit kammer, og lod de nye 
lyde bringer ham friske drømme.

Dagen efter kvidrede en solsort, men den lettede, da solen sneg sig op til murværkets kant 
og badede lærredet i solskin. Eusebio granskede gårsdagens streger, og kradsede med en beskidt 
fingernegl i det skrøbelige kul. En ny streg forstærkede den gamle. I takt med at slottets andre 
beboere stak næserne frem fra deres ly, for de fleste af dem forstod først nu, at selv når fjenden stod 
for døren skulle der koges vand og bages brød, blev borggården fyldt. Eusebio ænsede dem ikke. 
Hans skitse voksede fra streger til gitre, motivet han betragtede var brønden som den havde set ud i 
går og det eneste han havde brug for, var at lyset faldt på samme måde. Den fjendtlige hær havde 
trukket sig tilbage og var mange hundrede meter fra muren, uden for rækkevidde af både de to 
tårnes ballister og borggårdens blide. Afstanden forhindrede dog ikke de nye lugte i at blande sig 
med de velkendte fra folk og fæ.

Den skarpe dunst af hestepærer, fadolie, kryddernelliker, brændt honning og hvidløg 
blandede sig med urtehavens søde kaprifolier og kantede baldrian. Eusebio kendte krigen godt nok 
til at vide, at om nogle uger ville lugtene blive anderledes. Mørkere og sodede. Når der ikke længere
var godt brandtræ, og det begyndte at skorte på forsyninger. Han betragtede sit billede. Det var ikke 
smukt endnu. Da solen gled højere op på himlen, trak han sig tilbage til sit kammer, hvor han i 
halvmørket lå og betragtede vandurets stille dønninger. Det var et fredeligt liv, og folk vidste bedre 
end at komme og forstyrre ham. Udenfor murene brændte landsbyen ned, som det var dens skæbne 
at gøre. 

Sådan gik der uger. Hver dag stod Eusebio lidt tidligere op for at fange det magiske lys, og 
da det sidste korn var blevet brugt til at bage brød, og malkekvæget, der ivrigt havde leveret mælk 
til borgherrens sidstfødte efter ammen var løbet tør blot var et døgn fra slagtekniven, var det nu. Ved
nattetide tændte han en række kerter, så mange at de strålede som det lys, solen havde givet til hans 
billede. I det skær fandt han sine remedier frem, og blandede farver, der strålede så ægte som 
virkeligheden selv.  Der var rød og gul, til det herlige blomsterflor der havde omgivet brøndkanten, 
og der var grå og brun til sten og jord og særk. Der var hvid til kvindens hætte, og okker til lyset og 
midt i det hele var knuste muslingeskaller rørt op til en blå farve, der var så dyb at den stjal fra 
purpur og som det ypperste, en flakon med guldstøv oprørt i gummi arabicum. Den nat var hans 
drømme levende, og verden ændrede lys.

Næste morgen betragtede Eusebios milde øjne nøje penselens hår, der satte den første plet 
himmel. Han så længe på den, mens slagterens kniv brød kvæglæder, og der fra køkkenets grube for
første gang i uger hang en lugt af blod og kød. Først et øjeblik inden sollyset forsvandt nikkede han 
tilfreds, og trak sig tilbage til sit kammer for at hvile. Om natten hørte han museagtige trin, der 



listede ud gennem de hemmelige tunneller under borgen, der ledte ud til bakkerne en halv mil borte.
Langt nok væk til måske at være heldig, men ikke så langt borte, at han ikke hørte det tiggende 
pludder fra en strube, der et øjeblik senere var skåret over. 

Den næste dag stod han op til en himmel, der var grå, og malede en himmel, der var blå. 
Han var helt alene i borggården. Vinden legede med det løse halm, dyrene ikke længere sov i og på 
brønden stod et bæger; en efterladenskab fra smovseriet i går. Stegedis hang stadig over stedet, men 
lugten var ikke kraftig nok til at overdøve hørmen fra fjendens lejr. Måneders armhulesved og skarn
blandede sig til en miasmisk dunst, og havde det ikke været fordi at Eusebio lugtede på samme 
måde, ville stanken have fået ham til at gå i knæ. Alle var beskidte. Brøndens vand blev brugt til at 
drikke, ikke vaske. Alligevel var Eusebios hænder rene og hvide. Neglene var rensede; det havde 
han en lang splint til, og smurt ind i olie. Hver aften og morgen dyppede han forsigtigt hænderne i 
vanduret, og tørre dem rene med en stump lærred. Derfor var hans lærred også rent og fint, og den 
himmel, der snart fylde den øverste tredjedel, fortalte om lykke og held. Derfor trak han sig tilbage 
til sit kammer, da resten af borgen vågnede.

Sådan gik der dage, så uger. Sommerens varme blev til efterårets ustadighed. Fjenden 
rykkede tættere på, så tæt at deres ord blev båret på vinden. De hviskede om sult og død, om at 
vælte murene og tage alle som slaver. Inden for murene blev dyreknogler suttet rene, marven 
skrabet ud, folk tyggede på læder. Eusebio malede brøndens grå, hver en mursten som den havde set
ud i den sommer, der ikke var mere. Lyset havde også forandret sig. Det var blevet fattigere, som en
rigmand hvis investeringer løb ham af hænde, og Eusebio vidste at han ikke havde meget mere end 
en uge tilbage, før der ikke var mere lys at bruge af. Han skænkede det ikke en tanke, at tiden løb 
andre steder end i sollyset og hans maling, at verden fortsatte i sit løb uden at tage sig af hans 
vandur og indre fornemmelser. Hver dag malede han, indtil det sidste lys dryssede dødt til jorden, 
og verden atter blev berøvet. Så trak han sig tilbage. Hans hummer var blevet koldt, tæpperne 
tyndslidte. Den smule kerter, han havde tilbage, havde han samlet i en smal kreds. Lysene stod så 
tæt, at der kun lige var plads til en lille lerskål og Eusebios hånd i deres ring. Der blandede han de 
sidste farver, og stillede dem til afkøling, før han selv gik til ro.

Den næste morgen stod han sent op, og luften lugtede af vinter og sod. Han viklede sig ind i 
sit tæppe og snørede læderskoene hårdt om fødderne. Så vaklede han ud i den gryende dag, og så, at
der øverst på borgmuren var noget forandret. Vagterne, der i månedsvis havde stået på deres pladser,
knælede nu og modtog hver især en faders berøring af panden. De vagter, der sådan var blevet rørt 
af Herren, rejste sig atter og himlen spillede med et viltert lys, der kun kunne komme fra horder af 
fakler. Det var i dag, fjenden ville angribe. Vagterne svajede, udmattede af sult. Eusebio løftede 
hovedet fra lærredet, og så sig om i borggården. De mennesker, der var, var hulkindede med store 
øjne. Kokkekonen stod med en kniv, men hendes før så mægtige huld var nu borte, og pigen ved 
hendes side lignede en hudovertrukket skelet. Pigen bevægede sig i ryk, som beordrede hun selv 
sine muskler at flytte kroppens lemmer. Borgherren, alles herre, kom vandrende gennem 
borggården. Han var i harnisk og hjelm, hans før så prægtige sorte skæg var tyndslidt og gammelt. 
Øjnene var sunket ind i hovedet. Han var flankeret af sine to livvagter, der svedte under de store 
skjolds vægt. Borgherren gjorde et øjeblik holdt ved Eusebio og dennes maleri.

Eusebio bukkede, så han ikke så direkte på sin herre, og rettede sig først op, da han mærkede
en hånd på sin skulder. Da så de to mænd ind i hinandens øjne. Tiden løb fra borggården ud over 
murene og markerne, og lige der besluttede den at hente solens lys, der faldt smukt på lærredet. 
Borgherren lagde begge hænder på Eusebios skuldre, og lænede sig frem, så deres pander mødtes et
øjeblik. Så slap Eusebios herre og mester, og fortsatte mod sin position ved porten, med draget 
sværd. Penslen strejfede rød og gul, og Eusebio malede de blomster, der havde stået omkring 
brønden dengang sommeren stadig brummede blandt skyerne. Det var et flor, en krans af stærke 
indtryk og han huskede lugtene som sød honning, da porten blev sprængt og fjenden trængte ind.

De var beskidte og ulækre, omvandrende snavs. Klædt i huder og skind, med lange takkede 
spyd der lignede størknede flammer. Deres ansigter var hår, deres øjne skinnede brune og de 
brølede på et sprog, Eusebio ikke forstod. Bag dem vrinskede heste, store og lette dyr, der kunne 
løbe som drømme af en gamling. Angsten kilede sig ind i ham, men han flåede den ud, og vendte 



opmærksomheden mod lærredet. Der manglede næsten ikke noget.
Han dyppede penslen i farven, den sarte fersken blandet med kridt, som gav den rette nuance

af hud. Så satte han penslen til billedet og begyndte at male den ældre kvindes blide ansigt. Nye 
lyde, af våbengny og spændte strenge der blev sluppet, dannede tilsammen en verden omkring ham,
men han fulgte den ikke. Han så kun skygger kæmpe med hinanden, hørte kun skrig som 
enkelttoner i det musikstykke, der dannede baggrund for hans værk. Netop denne dag var lyset 
særligt ødselt; måske fordi det vidste, at det i morgen ikke ville skinne på en enkelt blid scene ved 
en fortidig brønd, og det skinnede som havde det ikke kun en enkelt sol som kilde, men et helt 
univers. Og det var i de stråler, at Eusebio gjorde maleriet færdig. Han tog et skridt tilbage, og 
betragtede sit mesterværk.

Det var virkelighed. Og bag maleriet var virkelighed.
Borggården var stille som et lighus. Folk lå døde, ild flakkede, og i en halvkreds omkring 

ham stod krigsmænd med løftede våben og blottede tænder. Mens han så til, skrumpede cirklen, 
indtil de trak vejret fra den samme las luft. Eusebio løftede hænderne med håndfladerne ud, så de 
kunne se, at det eneste han var bevæbnet med, var en pensel. Så vendte han staffeliet om, og selv 
om det var umuligt, faldt de sidste af solens stråler på det, han havde skabt. De fremmede soldater 
stirrede. Fra deres midte trådte en kæmpe med viltert skæg og metalbeslag på læderrustningen. Han 
førte ansigtet helt tæt på lærredet, og indsnusede duften af motivet. De store næsebor med sprukne 
porer dirrede, og kæmpen stak en knortet finger frem, men stoppede sig selv, inden han rørte ved 
maleriet. Eusebio stirrede uden frygt på den fremmede. 

”Sådan så det ud, før I ødelagde det,” sagde han. 
”Ja,” svarede kæmpen, og hans harniskklædte folk betragtede ham, som var han en 

nedstegen gud. Han udstedte en ordre på det gutturale tungemål, og en håndfuld af mændene 
forsvandt ind i Eusebios aflukke.

”Jeg har malet hver dag, i det perfekt lys,” sagde Eusebio.
”Ja,” svarede kæmpen, og hans mænd samlede sig atter om ham. En af dem stillede 

Eusebios vandur på jorden, en anden stod med et frisk lærred.
”Slå mig ihjel hvis I vil,” sagde Eusebio.
”Vi slår dig ikke ihjel,” svarede kæmpen og løftede med en blidhed, Eusebio kun kendte fra 

sine egne fingre, det færdige maleri af staffeliet, og erstattede det med et nyt lærred. Så vendte han 
staffeliet om, og beordrede en af sine mænd til at stille vanduret nænsomt på jorden. Først da 
Eusebio så på det tomme lærred, talte kæmpen igen.

”Det ville være en forbrydelse at slå dig ihjel. Vi er ikke forbrydere,” sagde han, og en for en
silede hans mænd ud af borggården. 

Kæmpen stod et øjeblik, som tænkte han sig om. Så tog han Eusebios maleri og løftede det 
højt op i luften, og se, den nye plads fik motivet til at skinne igen. Med lange skridt forsvandt han 
ud af Eusebios synsfelt, og i stedet for ham, var der nu et syn af en sortsvedet brønd midt i en 
borggård. Den ene side var væltet, halvdelen af kampestenene var plumpet til bunds, resten lå som 
resterne af en ryddet undermund på jorden. En smal bræmme blod flød fra faldne mænd mod 
brønden, og vinden kaldte gennem den knuste port. Eusebio så på vanduret. Noterede sig det 
tidspunkt på dagen, hvor han var blevet helt alene.

Derefter løftede han det forkullede træ, og forsatte med at gøre det eneste, han kunne.
At male.  


