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3. Blodig alvor

Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. 

Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan 

hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelig-

hed, men nogle gange tog de så meget hensyn til hende, at det 

ligefrem medførte egentlig paranoia hos hende. Hun hørte ikke 

længere deres udsagn om godt mod og helbred, hørte det i stedet 

som forsøg på at dække over deres virkelige bekymringer og 

smerter. Og det var, vidste hun, naturligvis også noget forfær-

deligt sludder, for almindeligvis sagde de sandheden. De turde 

ikke andet. De vidste, at hvis ikke hun gennemskuede dem, så 

gjorde deres far det, og selv hvis det skulle lykkes dem i hem-

melighed at gøre eller sige noget, som blot mindede om en løgn, 

så var der en Gud i himlen, som så alt, og som straffede synd.

Vandfloden havde i sandhed kaldt alvoren frem hos dem alle. 

Hun huskede endnu den morgen, Noa med tunge skridt var 

kommet ud til hende i køkkenet og havde sagt, at hun skulle 

lade alting ligge, han havde noget, han ville tale med hende om.

“Det lyder alvorligt,” havde hun sagt.

“Ikke siden Adams fald har der lydt så alvorlige ord fra Gud.”

Hun havde ladet den dej, hun var ved at ælte, ligge på bordet, 

derefter havde hun tørret sine hænder i klædet foran sig og var 

gået hen og havde taget ham i hånden. “Kom, Noa, lad os gå ud 

og sætte os.”
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Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at 

nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: “Han 

har tænkt sig at slå dem alle sammen ihjel!”

“Dem alle sammen?”

“Ikke os to, Emza. Heller ikke drengene …”

“Hvilke drenge?”

“De sønner, han vil give os.”

Det havde krævet umådelige anstrengelser af hende ikke straks 

at udfritte ham, når det gjaldt de drenge:

“Hvem ellers?”

Noa havde tøvet med svaret. Hun havde måttet rykke ham i 

armen adskillige gange, før han til sidst havde rejst sig. Han 

havde set på hende, kærligt javist, men i hans blik havde fortviv-

lelsen suget alt det liv bort, der almindeligvis fandtes derinde. 

Noa sank sammen dér foran bænken, helt sammen, så han til 

sidst lå på knæ foran hende; han havde vendt sit ansigt kortva-

rigt imod hendes, men nu faldt øjnene i, og ansigtet lagde han i 

hendes skød. Og derfra hørte hun ham hviske: “Så ikke flere.”

Budskabet skulle lige have tid til at trænge ind. Og da det 

endelig gjorde, ændrede det også hendes stemme til en lille 

hvisken. “Kun os?” Hun rømmede sig og fik så sagt: “Jeg kan 

forstå, at Gud vil af med krigerne, for de bliver da også mere og 

mere brutale. Kæmperne – det giver sig selv! Ja, det vil sige, at det 

gør det måske ikke. Der er også heltene, dem, der endnu holder 

stand … Eller holdt stand, jeg ved snart ikke … Og præsterne, 

det forstår jeg. Alle deres forførende ord! Og dæmonernes ofre, 

ja, det er synd for dem, men de har som regel selv valgt det. Og 

de rige, som holder fattige stakler som slaver …”

“Så er der heller ikke mange tilbage, vel?”

“Det var netop min pointe: Jeg forstår udmærket Gud.”

“Gør du?”
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“Kan noget menneske forstå Gud? Jeg forstår slet ikke, at han 

fandt på alt det her i det hele taget. Se dig omkring! Hvad er det, 

han har gjort? Tænk at slippe sådan nogle som os løs!”

Forskrækket havde Noa rettet sig op. “Går du i rette med Gud?”

“Nej, jeg er bare ikke særlig kløgtig. Jeg er ikke ligesom dig, 

Noa.”

“Sikke noget at sige,” mumlede han.

De var stille lidt. Så spurgte hun: “Hvornår sker det?”

“Der er tid.”

“Hvis nu alle lover bod og bedring.”

“Jo tak, det lyder meget realistisk. Der har været utallige ad-

varsler. Hvem tog dem alvorligt? Tiden er ved at rinde ud. Bare 

vent til jeg leverer budskabet. Jeg skal nok overleve, men kun 

fordi Gud holder hånden over mig. I øvrigt går de næste mange 

år med forberedelser.”

“Hvad har han da tænkt sig at gøre?”

“Vand.”

“Vand?”

“Ja, himlen vil falde ned over os. Kilder springer frem fra 

jorden. Alt bliver kaos.”

“Og dyrene, hvad med dem?”

Han forsøgte at smile til hende. “Det vil glæde dig. Et par af 

hver art får lov at leve.”

“Glæde mig?” råbte hun. “Et par af hver. Hvad med de andre? 

De stakkels dyr! Hvad har de gjort?”

Han havde ikke fundet noget at svare hende. I stedet havde 

han sagt: “Vi skal bygge en stor ark.”

“Hvem er vi? Forhåbentlig ikke dig, min skat! Du ved jo knap 

nok, hvad vej en hammer skal vende.”

“Ikke desto mindre har Gud sagt til mig, at jeg skal bygge et 

gigantisk skib.”
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“Ja, så skal vi da nok overleve!”

Og det var, da hun havde sagt det, at de pludselig var kommet 

til at le. Tanken om, at den fummelfingrede Noa, som altid enten 

nussede rundt på marken eller sad fordybet i ord og bogstaver, 

pludselig skulle til at svinge en hammer og en sav, var simpelt-

hen for komisk.

Komikken var imidlertid snart forstummet igen. Og siden, 

efterhånden som arbejdet skred frem, og arken begyndte at tage 

form, forstod de begge, at Gud på forunderlig vis alligevel havde 

tænkt sig at gøre det muligt. Først kom Sem, og endnu inden 

det år var omme, blev tvillingerne født. Når det gjaldt arken, så 

måtte hun indrømme, at selv om hele familien havde hjulpet 

til, havde arken hele tiden været Noas projekt eller rettere Guds. 

Noa havde ikke alene genfundet sin ungdoms kræfter, men også 

fundet en sær interesse for det rent tekniske vedrørende byg-

geriet. Utrætteligt knoklede han med tegninger og træfældning 

og redskaber, han tidligere ikke havde anet eksistensen af, og 

ofte arbejde han, selv når de andre lå segnefærdige.

Nu, så mange år efter, mens hun var i gang med at gøre klar til 

morgenmaden, føltes det så uvirkeligt. Præcis ligesom det føltes 

så uvirkeligt den morgen, hvor Noa havde fortalt om vandflo-

den. Alting var forandret. Alting – ikke bare jorden, som var 

blevet til et stort hav med i hvert fald dén store ø, de nu var 

tvunget til at leve på, men også indvendigt, i dem alle sammen 

var noget ændret. Og det havde ikke gjort Emzara mindre be-

kymret. Tværtimod. Tænk nu, hvis der skete dem noget? Hele 

menneskeslægtens overlevelse afhang af otte mennesker, så 

hvordan kunne de tillade sig tage så let på alt det, der vedrørte 

deres helbred?



32

Døren til kommandocentralen gik op, og Noa trådte ind. “Sik-

ke en nat og sikke en morgen,” sagde han. “Jeg tror minsandten, 

at drengene allerede er ude at jage.”

“Jage? Siger du, at de er ude og jage?”

“Ja, pigerne ligger selvfølgelig stadig og sover, men lad dem 

endelig det. Det skal nok ændre sig, når først der kommer børn. 

Drengene er her i hvert fald ikke. Og Kams bue hænger ikke 

på sin plads, så jeg tænker, at han nok ikke kunne holde sig i 

skindet længere.”

“Jamen skal dyrene ikke lige have lov …?”

Han gik hen og omfavnede hende. “Sch. Du bekymrer dig for 

meget.”

Jo tak, tænkte hun, mens hun lod sig synke ind i hans arme, 

jeg bekymrer mig for jer alle sammen, ingen andre gør det jo.

Og som en bekræftelse hørte de det nu rumstere uden for dø-

ren. Nogen var på vej op ad rebstigen. Hun gjorde sig fri af ham. 

Og udenfor så hun til sin rædsel netop det, hun havde frygtet: 

Sem og Jafet med blod på tøjet og med vildskab i ansigterne. 

Ikke jagerens vildskab, men den jagedes.

“Hvor er Kam?” spurgte hun.

“Han troede, han kunne klappe fru Sab,” sagde Jafet.

“Fru Sab?” spurgte Emzara og Noa i munden på hinanden.

Jafet svarede: “Ja, sabeltigrene hr. og fru Sab, husker I nok. 

Kam listede sig ind på hende, han havde nok glemt, hvor farlige 

de var, før de gik ind i arken.” Jafet tænkte sig lidt om. “Nej, 

det kan han ikke have glemt … Jeg ved ikke, hvad han havde 

regnet med, men man lister sig altså ikke ind på en sabeltiger.”

“Det lykkedes da for Kam,” bemærkede Sem.

“Jamen hvad skete der?” hylede Emzara. “Er han kommet 

noget til?”



“Det er han afgjort,” sagde Jafet. “Men ikke lige så meget som 

fru Sab. Jeg er bange for, at det bliver en af de dyrearter, som 

ikke overlever.”


