
Hushovmester Burgstein. 

Kære ven. Hermed fremsættes min øjeblikkelige opsigelse. 
 
Jeg vil hermed lade dem advisere om at jeg med øjeblikkelig virkning fratræder dem mit 
embede som skriver, grammatikus og poesimester for Grev Marius Leitdorf og dennes 
husholdning. 
 
Jeg har længe gået med tanken om at dette ej længere var mit kald her i livet. Efter at have 
haft min skrivende arm indbundet i svalende omslag i ugevis, efter Grevens sidste flyvske 
romantiske korrespondance-offensiv mod skønjomfruen Heidi Von Alptraum, den højbårne 
datter af Grevinde Ludmilla Von Alptraum, var jeg lige ved at besinde mig i den tro at 
Greven nu igen havde fundet sit vits fulde fem. At bede en højt anset og lærd skriver som 
undertegnede, med uddannelse fra selveste Reiksskriver Thorbad Ulfheims akademi, skrive 
pladderromantiske rim om roser og blommer og linjer med ”øjne som stjerner og skovsøer” i 
over tretusindesekshundredeogelleve elskovshede breve, er mere end min skrøbelige psyke 
og nu svært gigtplagede skrivearm kan bære. 
 
Men kære ven, dråben flød desværre for alvor først over mit bægers kant, da han natten til 
hins dag trak mig søvndrukken med ned i rytterstalden for at tage referat af endnu en af sine 
lange natlige diskussioner med sin ridehest Daisy. Mens jeg forsøgte at nedfælde diskussions 
essentielle indhold, om hvorvidt Reichwalds eller von Zeigling's teori om bærende 
brokonstruktioner var de mest nyttige at anvende ved konstruktioner med sprang på over 25 
fod, indså jeg at min tid i Grevens tjeneste var kommet til en brat slutning. 
 
Jeg ville ønske jeg kunne forlade dem i bedre omstændigheder og ansigt til ansigt tage min 
afsked, men jeg kan beklageligvis ikke udholde synet af den rablende galning længere og 
tænker jeg på de mangeårige ydmygelser i rytterstalden blot en gang til vil jeg med stor vrede, 
men dybtfølt velbehag, hugge en tung flækkeøkse i den bovlamme krikkes pandebrask. Så de 
forstår nok hvorfor jeg har skrevet dem sådan et brev som dette og hvorfor jeg i hin nat har 
taget min listige afsked fra Grevens præmisser. 

 
Alt godt i fremtiden ønskes du af din ven 

Skriver Godtfredt Leipheimer 

 


