Okkultismens sorte flod
"Okkultismens sorte flod skyllede over Europa."
"Hør efter jødinde. Der bag glasset er dine børn. Din
yndige pige med det smukke ansigt og din elskede
dreng. Om lidt vil du dræbe et af dine børn eller dem
begge. Du kan redde den ene, men ikke den anden,
men hvis du ingenting gør, dør de begge to. Ja, de er
nøgne og fastspændte. Det instrument som kvinden i
den hvide kittel står med, er en knoglesaks. Når jeg
giver hende tegn, klipper hun din drengs kønsdele af.
Hun klipper fingre og tæer af ham. Så klipper hun
hans ansigt i stykker. Hør efter jødinde, du kan redde
din søn, men du kan ikke redde din datter. Der bag
glasruden er din søn. Her på bordet er din datter. Du
kan redde din søn. Forstår du hvordan? Hvis du gør
som kvinden derinde viser dig, sker der ingenting
med din dreng."
Kvinden bag glasset griber én af drengens fingre
med knoglesaksen. På et tegn fra forhørslederen
klipper hun drengens finger af. Jødemutter vifter vildt
med hænderne og forhørslederen peger på den ledige
saks. Jødemutter forstår. Da kvinden bag glasset
griber en anden af drengens fingre, tager jødemutter
om datterens ene pegefinger med saksen. Da forhørs-
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lederen igen gør mine til at løfte hånden, klipper
jødemutter datterens pegefinger af. Forhørslederen
nikker anerkendende, jødinden ryster over hele
kroppen.
Forhørslederen gør et nyt tegn og peger ind på
drengen. Kvinden i den hvide kittel, som nu har røde
stænk, holder knoglesaksen omkring drengens kønsdele. Jødemutter på sin side af glasset sætter saksen
mod datterens underliv. Så falder hun besvimet om.
Kvinden bag glasset klipper drengens kønsdele af.
Forhørslederen tager saksen fra gulvet hvor jødinden
har tabt den. Han bøjer sig over pigen. Med saksen
klipper han pigens mundvige og kinder op. Så klipper
han kæbeknoglen over i begge sider. Han klipper
tungen og underansigtet af pigen.
Bagefter diskuterer de forsøgsresultatet. De er
enige om konklusionen: Jøder er ude af stand til at
føle kærlighed for deres afkom. Hun kunne sagtens
have reddet drengen, men valgte i stedet at lade
begge sine børn dø.
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