Universet
Jeg kredsede om stjernekiggerens hus. Jeg vidste, at han var himmelkyndig og ven med universet. Hans kikkert var stillet til side i en vindueskarm. Jeg blev stående på vejen og gjorde mig fortrolig med synet af den . . . Onkel Jens havde haft en kikkert, der nu var borte. Ved hjælp af en kikkert kunne man stige op mellem stjernerne og få øje på undere, som var skjult for mennesker i almindelighed.
Men hvordan kunne man få lov til at bruge den?
Der syntes kun at være een vej: at blive ven med stjernekiggerens Peter. Stjernekiggeren var karetmager i det daglige. Han satte hjul under vogne. Randlev Jensen hed han. Når en mand interesserede sig for hjul, skulle man tro, at han rullede lige ind i nuet og havde nok i det. Men sådan var stjernekiggeren ikke. Han havde lavet sin egen kikkert, og den var så stærk — sagde Peter — at man kunne se Jupiters m.lner i den.
Måske den kunne fortælle noget om det, som er oventil. Jeg havde urt, hvorledes lyn og torden og død var sprunget ud af dybet, og jeg havde set det fylde vor lille verden med sin stjernefred. Jeg vidste jo, at det var englenes hjem og at...
Hvordan?
.Stjernekiggeren havde solsikker omkring sit hus, — de største i sognet. De dannede ligesom en flammende vagt om det sorte rør i vindueskarmen. Og Peter holdt sig inden for solsikkeskærmen og indlod sig ikke i passiar rned hvemsomhelst.
Han var høj og ranglet og verdensfjern og løs i sine bevægelser, og man kunne meget vel tænke sig, at han en dag spadserede op ad en bakke og videre op i luften for tilsidst at forsvinde i en rille i skyerne.
Jeg piftede i fingrene, og da det ikke hjalp, råbte jeg:
199
— Peter! Solsikke-Peter!
Han stak endelig et fornærmet hovede frem i solsikke-muren:
— Hvad vil du?
— Ingenting. .. Det er vist en god kikkert, din far har.
Joh, det turde nok antydes. Det var den bedste kikkert, som kunne tænkes. Køhl i Aarhus havde ganske vist en kikkert, der var bedre, og der var også een i Berlin, men ...
Peter vidste nok, hvad han vidste.
Jeg vovede at nærme mig problemet:
— Jeg kunne godt have lyst til at se i kikkerten — en enkelt gang.
— Nå.
Peter så mistroisk på mig og rystede på sit solsikke-hoved. Han havde et stort og halvkrøllet hår og en gullig ansigtshud, men måske var det blomsterlyset, der fyldte luften omkring ham med en særlig lød.
— Jeg skal hjælpe min far, sagde han, og — forsvandt.
Muren stod luende tilbage.
Jeg vidste jo nok, at der var et særligt forhold mellem Peter og hans far. Når Peter fortalte et eller andet, var der ligesom en udenads-tone i hans stemme, og jeg tænkte: det er faderens bøger, der går igen. løvrigt var hans hukommelse uden lige. Selv svimlende store tal kunne han huske.
Jeg piftede igen i fingrene, og Peter viste sig påny, lidt irriteret.
— Hvad nu?
— Jeg ville bare vide..., sagde jeg venligt-naivt, — hvor langt der er op til månen?
— 384.000 kilometer.        '   ,   '
— Og op til solen?
— 150 millioner kilometer.
Svarene kom som om de havde været bestilt i månedsvis, og jeg havde ikke svært ved at vise min beundring. Vi andre drenge tumlede endnu med den lille tabel. Han bevægede sig uden tøven ind i milliarderne.
— Hvor meget vejer solen? spurgte jeg og var lige ved at fortryde mit spørgsmål. Måske han ikke kunne svare på det. Men heldigvis —.
— Har du en blyant? spurgte han med et anstrøg af træt medlidenhed.
Jeg fandt en blyant frem af en lomme. Et stykke papir lå og flød i siden af vejen, og jeg lagde det på skyggen af rnin kasket.
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— Skriv først et 2-tal, sagde han. Jeg gjorde det.
— Skriv så 27 nuller bagefter. Jeg lod nullerne rulle afsted.
— Det er tons, sagde han.
Du milde himmel! Tons! Hvordan kunne det dog lade sig gøre, at en så brølende vægt kunne holde sig svævende deroppe i dybet — og hvordan kunne man i det hele taget veje solen? Det var i hvert fald ingen bismer, man brugte til det.
Jeg mente nu, at situationen var ved at modnes. Et par tal, som havde siddet i klemme i Peters gule hjerneskal, var sluppet fri, og han så mere lettet og forhandlingsvillig ud.
— Du, Peter, sagde jeg, — jeg har gode øjne, jeg kan se en spurv i den højeste poppel. Hvis jeg får lov at se i kikkerten, kan jeg måske opdage en ny stjerne, og den skal blive opkaldt efter dig.
Han vendte ryggen til mig og gik.
Hvad var der i vejen?
Vi mødtes igen i skolen. Jeg forærede ham hele min mellemmads-pakke og „Den gule ulv" — og søgte — i en kreds af kammerater — at give varme til hans fantasi: Jeg spurgte om afstandene til Mars og Venus og Jupiter og Saturn, om kometer og stjerneskud og fiksstjerne-verdenens vrimmel. Han stod på trappestenen som på en trone og kendte det hele. Han lagde ikke mærke til legepladsens tagfat eller piger, der fnisede. Han gav tallene fra sig med en stemme, der var hæs og lidt træt.
— Har du selv set Mars? var der en, der spurgte.
Ja. Han lod falde et par ord om sin faders kikkert, højtideligt og an-tydningsvist, og vi lyttede betaget; men da jeg i et spørgsmål nærmede mig det egentlige, tav han.
Hvad i alverden var der i vejen!
Jeg holdt mig i nærheden af ham og fulgte ham hjem fra skole. Vi løb forbi sort-smedens hytte, — han med syv-alens-skridt og jeg i trommestikker-tempo — og nåede frem til solsikkeparadiset. Kikkerten var der stadig i sit vindue, men efterhånden omgivet af en hemmeligheds-fuldhed, der fik den til at ligne guden i et tempel.
Stjernekiggeren var i færd med at grave. Han gravede energisk. Jeg så på hans slidte arbejdstøj og de nikkende blomsterhoveder og vidste ikke, hvad jeg skulle sige ... Peter gik ind i huset og lod mig alene...
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Der stod jeg. Man kunne jo ikke sådan uden videre begynde at snakke kikkert. Jeg så igen på de gule blomster.
— De ligner ild, sagde jeg.
Randlev svarede som om det var spaden, han snakkede med:
— De vil hjem til mor sol. Om morgenen vender de hovederne imod øst og så følger de solen, til den går ned i vest, — en halvcirkel rundt.
— Hvad er det, der trækker i dem? spurgte jeg.
— Selve mor sol. Ved du ikke, at alting kommer fra solen?
Det vidste jeg ikke. Jeg kunne ikke tænke mig, at bænkebidere og regnorme havde solen til mor. I hvert spadestik, som Randlev vendte, var der overhuggede orme, der vred sig. Men problemet interesserede. Jeg fandt en spade og gjorde mig flittig. Jeg vidste jo nok, at man bedst får kontakt med et menneske, når man tager del i dets arbejde.
— Fra solen? spurgte jeg, og han svarede i små sætninger, der svarede til spadehuggene:
— Solen er livets begyndelse. Først universet — og så vi. Dyr og mennesker, — børn af solen. Det mindste og det største.
Jeg flikkede en sætning sammen om, at solen jo ikke altid var på himlen . . .
— Så tænder vi vore egne små sole. Træ og petroleum. Et stykke sol er suget ind i stoffet — og bliver sol igen.
— Er da alting ild, der bare venter på at brænde?
— Sådan er det. En indespærret ild. Alt.
Jeg så et vældigt syn for mit blik. En verdensbrand steg ud af solsikkehovederne, tændende marker og huse . . .
— Sådan er det, gentog stjernekiggeren og vendte sit alvorlige søgeransigt imod mig. — Hvad vi ser, er bare slumrende ild. Under mulden, som vi vender, den gode muld, er der mile af ild.
Der var en sådan farlighed i denne tanke, at jeg ikke kunne spørge om mere. Jeg skottede efter kikkerten og indså, at det ikke var muligt at få en sætning til at berøre den.
Jeg lod spaden stå og føjtede videre. Og spekulerede. Og dagen efter var jeg der igen. Efterhånden var tanken om kikkerten blevet en besættelse.
Men denne gang var vejen til haven spærret. Peter stod som en kerub foran indgangen, ranglet og alvorlig og flankeret af solsikkebålene, med en kæp i hånden. Det var ikke muligt at komme forbi ham.
— Hvad skal du her? spurgte han, groft afvisende.
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Jeg turde ikke lade situationen slå i stykker med det samme og gav mig tid til at se på solsikkeskiverne.
— Det er de guleste farver, jeg har set, sagde jeg.
— Du snakker som du har forstand til, sagde han. — Der er ingen farver til!
Den sidste sætning var tydeligt nok ment som en endegyldig spærring.
— Er der ikke noget, der er gult? spurgte jeg forsigtigt.
Han stirrede ind i mine øjne, som jeg gjorde så uskyldige som muligt, og en trang til at belære de uvidende sneg sig op i ham. Han var ikke født til kamp.
— Joh, — sagde han og lod kæppen synke. — Det gule. Joh . . . men kun inde i dig. Ellers ikke. Vi ved ikke, hvordan verden egentlig ser ud.
Nå ikke. Det var en fræk historie, syntes jeg. Ualmindelig fræk. Uden videre at slå en streg over det guleste, der eksisterede. Men det var bedst ikke at lade sig mærke med noget, og jeg sagde i al godmodighed:
— Jeg ser jo det gule, ikke? Så er det vel også til? Han fik igen sin åndsfraværende-overbærende mine og ludede forover, som han plejede:
— Det bliver først til derinde i dit hovede . . . Lyset kommer i bølger, der spiller på dine nerver, og når de spiller på en bestemt måde, får du en gul fornemmelse.
Sikken en lektie! Du milde himmel, hvor var han fræk! At pille farverne ud af tilværelsen! Bare fordi han ikke kunne lide mig. En verden uden gult og rødt! Et fængsel, der selv om sommeren var uden farver. ~ Du skal nu ikke tro på alt, hvad der står i bøgerne, sagde jeg.
— - Det har ikke noget med tro at gøre. Du kan selv prøve. Du behøver bare at lukke øjnene. Så er farverne væk.
Jeg lukkede øjnene, så at kun en ganske lille kontrollerende sprække blev tilbage. Og i denne sprække gnistrede det af gule farver. De lo og flammede.
Jeg tænkte det nok.
Jeg åbnede øjnene og så nu pludselig kikkerten inde bag ruden. Dér stod den. Adgangsrøret til det hele univers... Jeg kunne ikke dy mig. Jeg søgte at komme ind i haven, forbi keruben ... jeg havde hele tiden været bange for, at mit ønske skulle presse så heftigt på, at det spilede sig for tydeligt ud i mine øjne. Nu lod jeg fem og syv være lige. Jeg
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ville ind til fader Randlev selv og spørge ham åbent og ublufærdigt: Må jeg låne din kikkert.
Men Peter stillede sig i vejen. Til min store overraskelse så jeg, at hans hænder kunne knytte sig. Han, der hidtil havde stået og svajet som en stængel, blev vild i blikket, — som om han var truet. Der var et eller andet, som . . .
Jeg puffede til ham. Han greb mig i struben og kastede mig tilbage til vejen. Han tog kæppen til hjælp og ville prygle mig. Og jeg vidste ikke mine levende råd. Jeg turde ikke tage det endelige opgør, — hér foran kikkerten. Hvis Peter skreg op, kunne hans far vise sig og så...
— Du har ikke noget her at gøre, hvæsede han.
Nå ikke. Jeg satte i løb langs haveranden for at bryde igennem et andet sted, men han fulgte efter, gul af ophidselse. Han ville værge sin helligdom.
— Du har ret! sagde jeg isnende. — Når jeg ser dig, har jeg en farve inden i mig, og den er grøn. Puh, hvor er den grøn.
Han svarede ikke. Han var alene optaget af at spærre mig ude.
— Grøn som gift! sagde jeg og gjorde det sidste ord så spids som en pil. — Som gift!
Jeg sagde det med en sådan overbevisning, at jeg var lige ved at tro det. Jeg var på nippet til at hade dette væsen, der havde gjort sig skyldig i det usleste forræderi: at gøre farverne til ingenting. Et sådant væsen fortjente ved lejlighed at få et ordentligt svirp over benene.
— Grøn som hundegylp! råbte jeg og forlod ham.
Jeg gik ind i den lave fyrreplantage ved skolevejen og svalede mig i den nåleduftende stilhed. Her var godt at være. Jeg krøb forsigtigt, på alle fire, ind igennem tørre kviste, over en udtørret bund, helt ind i den mørkeste midte, for om muligt at komme bag på farverne og se dem fra ryggen. Men selv i de mørkeste skygger var der et spil af
farver, der bevarede deres sædvanlige drilske smil.
*
Hvorledes skulle jeg komme uden om keruben?
Det var mor, der — sig selv uafvidende — kom mig til hjælp. Der var foredrag i forsamlingshuset, og hun syntes, at også jeg havde godt af at høre det.
Det nyttede ikke, at jeg surmulede.
— Een gang skal jo være den første, sagde hun.
Forsamlingshuset ejedes af de tre F'er: Foredrags- og Fremskridts
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Foreningen. De tre F'er var selve tidens fortrop. Der var ingen, der tvivlede om, at foredrag og fremskridt hørte sammen, og at forsamlingshuset — „huset" eller „bygningen" som det hed, — var en ny tids tempel. En familie med selvrespekt måtte nu og da besøge „huset" og have „et ord" med hjem. Og nu var det vores tur.
Der var koldt i salen, og den var alt for stor til de få, der efterhånden gav møde og frysende krøb sammen på de stive bænke. De fleste mødende var ældre folk, og jeg var den eneste dreng... En lampe, der var tændt, blev anbragt på foredragsholderens lille bord, og en karaffel vand. Og så kom foredragsholderen selv.
Det var karetmager Randlev Jensen. Min sandten, det var ham ... Det var egentlig meningen, at en anden mand, der boede lidt længere ude på sandmarken, Fr. Lindberg, skulle have talt. Han dyrkede også solsikker, endda i større stil, og var den, der som den første — allerede midt i marts — havde sået ærter og gulerødder, en fremskridtsmand, der talte også i nabosognenes forsamlingshuse ... Men i aften var det altså stjernekiggeren.
— Han har været i Amerika tre gange, hviskede mor.
Det var sørens! Været i Amerika.' — og dog lignede han en almindelig husmand, skægget og beskeden og i hverdagstøj som da han stod og gravede i sin have. Jeg kunne ugenert stirre på ham. Hans øjne var rolige og stærke og lidt vemodige . ..
— Jeg må vel hellere begynde ved begyndelsen, sagde han og tog en skive pap, der var klippet cirkelrund, op af sin lomme.
— Lad os forestille os, at denne skive er den klode, vi befinder os på. De gamle troede, at jorden var flad som en pandekage.
Han lod skiven hænge i en snor og førte den langsomt frem mellem lampe og væg.
— Nu tænker vi os, at lampen dér er solen, og at væggen dér er månen . .. Læg nu mærke til den skygge, der tegner sig på væggen ... på månevæggen .. . Hvis jorden var flad, som de gamle mente, ville skyggen nu og da skrumpe ind til en stribe . . . sådan... men da skyggen, der tegner sig mod månen, altid er cirkelrund, må jorden være rund som en kugle.
Jeg følte det, som om den store opdagelse blev gjort for første gang. Jeg var i Kopernicus' sted. Hvad jeg hidtil som barn havde forestillet mig gik itu... og det var altså virkelighed, at en skygge steg ud i rummet og ramte en anden klode. Universet var større end alle årets himle,
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og det var til. Det var virkeligt til. Det hvælvede sin ufattelighed omkring os.
Jeg så på den mystiske mørke skygge, der gled hen over månevæggen. Lampen lyste som en sol, den hemmelige skive fortalte om vor egen skæbne, og skyggen . . . skyggen . . .
— Kloderne holdes fast i deres baner af en kraft, som vi plejer at kalde tiltræknings-kraften ...
Stjernekiggerens stilfærdige ord førte en kæde af syner med sig. Det var ord, der lignede andre ord, og alligevel fik salen til at forandre sig. Lys og skygger hørte sammen med lys og skygger i en verden, der var uden bund. Den tændte lampe var en snarlig slukket ild, og de hoveder, der rakte sig lyttende frem imod den, var som padder, der for en stund var kaldt ud af skyggeriget. Alting var blevet uselvfølgeligt. Det var et under, at den brunt ferniserede bænk blev stående, hvor den stod, og at vore fødder hang fast ved jorden, at et menneske trods alt ikke var en kravler ligesom firben og frøer, men at det virkelig rakte sig i vejret og bevægede sig så at sige på spidsen. Vi var jordbeboere, der var ved at gøre os fri af den ruflede overflade.
Når stjernekiggeren sænkede hovedet, så at øjengruberne fyldtes med skygger, havde det et jesus-agtigt præg, og stemmen var så stilfærdig, at ordet ydmyg meldte sig:
— I rummet omkring os er der ikke syd og nord og vest og øst. Der er ikke op og ned. Bag vores stjernesystem er der andre systemer... Vi er blot en lille tråd i yderkanten af et spind, der rækker årmillioner ud til alle sider . . .
Ufatteligt.
Tilsidst korn det mest ufattelige. Det samlede sig i et enkelt ord, der prikkede sig igennem og hagede sig fast. Ordet atom.
Atom. Det lød som navnet på en trold i en tønde. Der var noget skummelt ved det — og samtidig noget eventyrligt. Der var en natte-agtig, blålig betoning i lyden — som et pludseligt opflammende blålys i et dyb af skumring.
Da foredraget var forbi, kom Randlev og mor i snak med hinanden, og de fulgtes ad på den mørke vej, med mig i hælene.
— Der var desværre alt for få tilhørere, sagde mor. — Det var synd!
— Der må begyndes et sted, om det så er med een eneste ... Vi må have rusket op i mennesker. Hvis de får kig på verden som den er, kan de ikke lukke øjnene igen.
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— Måske er det sådan, sagde mor. — Een eneste?
— Jeg fortæller min dreng om verdensbilledet, så at han sidenhen kan tjene mennesker.
Der var en så ydmyg alvor i hans ord, at der opstod en skærende mis-dyd i mit sind. En far, der ofrede sig for sin søn for at sønnen skulle kunne tjene mennesker, og så... og så...
— Måske er det sådan, sagde mor, — at vi må følge den længste omvej ... Se! Der er lys bag ruderne i hvert eneste hus ved vejen. Selv om en verdensfrelser blev født i byen i nat og selv om en vidunderlig stjerne trådte frem i mørket deroppe, — hvor mange ville lægge mærke til det? De fleste ville vente med at se, hvad avisen skriver i morgen. Mon ikke? I de fleste stuer tror de, at spisestuebordet er verdens midtpunkt.
Vi sagde farvel til hinanden, og han trykkede også min hånd.
— Din kikkert. . ., stammede jeg.
— Har du set i den?
— Ikke endnu.
— Så må vi prøve det. Du kan komme i morgen aften.
Det var eventyrets dør, der sprang op.
Mor standsede nu og da på det sidste stykke hjemvej foran et hus med gule ruder. Hun lyttede ikke efter stemmerne derindefra, for de kunne faktisk ikke høres. Det var som om hun tog husets skæbne ind i sin egen.
— Jeg forstår mig ikke så meget på måner og stjerner, sagde hun. — Jeg forstår mig mere på mennesker, og hvis mennesker kunne lære lidt mere af hinanden ...
Jeg tænkte bare på kikkerten.
*	'
Et eventyr havde lovet at blive virkelighed.
Jeg bankede næste aften på Randlevs dør og kom ind. En lampe tronede midt på bordet, og sådan havde jeg tænkt det. Jeg var indenfor. Peter sad i en krog og kiggede på mig... En reol fyldt med bøger. Slidte og lasede bøger. Et bord var dækket med oldtidssten. Randlev var ikke bare stjernekigger, han søgte også tilbage i tiden, og på sine vandringer sognet rundt fandt han økser og pile af sten. .. Peters øjne var bedrøvede som hos den, der lider uskyldigt. Han mindede om en mand i den nat, han blev forrådt... og jeg vendte ryggen til.
Jeg var inden for solsikkehækken. Jeg var nået frem til kikkerten,
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den sorte ting, der kunne forlænge et menneskes blik og fortælle om noget, der var skjult for andre.
Jeg fik lov til at føle på den. Selve helligdommen.
— Lad os se ...
Randlev skruede lampelyset ned og lod kikkerten sigte opad mod dybet. Der var en streng og kritisk eftertænksomhed i hans kinder.
— Ja, vi kan i hvert fald se en stump af månen, sagde han.
Månen. Ordet lød som om det var navnet på en nabokone. Jeg skulle få lov til at opdage måne-mor og blive dus med hende . .. Åh, det kriblede i mellemgulvet. .. Jeg kunne ikke i dette øjeblik lade være at skotte efter Peter. Han så så lille ud i stuemørket. Om få sekunder ville han ikke være den eneste i klassen, der havde set stjerner i en kikkert. Han var ikke ene om hemmeligheden.
Jeg vovede at se ... Den gule måneflade blev hvid og stod i et ryk foran øjnene. Ængstende nær. Det var som at stjæle sig til noget. En tavshed, der ikke var bestemt for andet end tavsheden selv, åbenbarede sig. Jeg så de øde, stumme ørkner, der hævede sig i vulkanske rande, miledybe slugter, — og alting var så urørligt stille som om tusinde år var uden forandring.
— Den har også været ild engang, sagde Randlev, — nu sover den. En sovende klode. Jeg stirrede ind i de sære hieroglyfer og ønskede, at jeg kunne tyde dem.
— Sådan ender også vores jord engang, når den har levet længe nok.
Måske jeg nu var nærmere end nogensinde ved den evighed, der kune ses. Jeg så og så...
Jeg vidste fra bedstefars historier, at det var månen, der markerede slægtens tider. Når den skinnede ind ad den gamles ruder, mumlede han et eller andet, og man havde en dunkel følelse af, at den var en del af vort fælles liv, — men den hvide kikkert-måne var altså noget mere ...
— Nu drejer vi røret lidt, sagde Randlev. — Hvad ser du nu? Jeg så et svævende bål.
— Det er Mars, sagde han. — Den røde stjerne. Det røde betyder blod. Det er krigens stjerne.. . Hvis kikkerten havde været en smule Stærkere, kunne du have set kanalerne deroppe.
— Er der da mennesker på Mars?
— Måske.
Jeg gjorde mig de yderste anstrengelser for om muligt at skimte et væsen et sted i det røde...
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Kikkertens munding drejede nedad mod horisonten, og en hvid og rolig stjerne blev synlig.
— Det er Jupiter, fortalte stemmen. — Den største af planeterne. Den er allerede pakket ind i is. En stjerne, der er død. Det er sådan, det ender. Måske.
En slukket stjerne, der lånte lidt lys fra de andre . . . Det var som om det gammelkendte begreb „verden" eksploderede i sole og uendelighed. Sole i brand og sole i is. „Verden". „Verden". Ordet havde hidtil haft så tryg en undertone. Nu stod der et sug af kulde igennem det.
Nye stjerner. Det var som et styrt ud i intetheden. Det sugede og sugede. Klynger af stjerner gled forbi. Det var som uendelige solsikke-marker, omgivet af en hemmelig stilhed. Og i denne stilhed savnede jeg et eller andet, — en skygge af noget — og med eet vidste jeg det.
— Vorherre? hviskede jeg.
Randlev smilede og svarede ikke. Han lod mig se ind i kikkerten igen og drejede den langsomt forbi nye og nye stjernebilleder.
»-- Nu ved du, at verden er uden grænser, hørte jeg hans stemme bag min nakke.
Jeg så på de fjerne sole og tænkte på bogen: „I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden . . ." Og hvor var nu Gud? Hvis han gemte sig hinsides de yderste stjerner, millioner af lysår ude i bundløsheden?
Jeg kan se en lille bitte stjerne, sagde jeg. — Det er nok den yderste.
Randlev kiggede efter. — Ak nej, sagde han. — Bag det univers, som vi kan nå med kikkerten, er der andre universer.
Og hvor var så Gud?
Han svarede hverken ja eller nej.
- Det er en anden historie, sagde han og gik lidt efter videre i sin stjernevisdom: — Vort solsystem er kun en lille svæveplet i universet.lidt gnidder i mælkevejens myriader. Tusinder og atter tusinder af stjerner er større end solen.
• Hvor mange stjerner er der?
•  • Millioner. Hundreder af millioner.
l)rr kom som et pust af fjendtlighed fra den øde stilhed derude. Det var sørgeligt, syntes jeg, at disse millioner af stjerner ikke kunne snakke med hinanden. At de ikke kunne synge for hinanden. Der var ikke noget, der hed „syngende stjerner" . . . Hvis der opstod noget liv et sted,
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kunne det ikke springe videre til andre kloder. En klode var både vugge og kiste... Ak, hvis der var mening i universet, ville stjernerne kunne passiare med Gud, og Gud havde sin yndlingsstjerne, som lyste med en særlig klarhed. Men hvor var Gud?
Jeg turde ikke se mere i kikkerten. Jeg vendte mig fra den og sad stille og så mig omkring i stuen — der atter fik sit lampelys — og overtydede mig om, at øjnene ikke havde taget skade.
Peter var der endnu, og jeg måtte søge at erindre mig, hvordan han var. Han blev efterhånden til igen. Han så ud, som om han rugede over det ufattelige. Stuen kom i balance, og lampen knejsede som før og begrænsede sig til at være en lampe.
Kikkertens hemmelighed var brudt. Når den i fremtiden stod i vindueskarmen, ville den ikke sige: „Kun for een, kun for een". Den ville fortroligt hviske: :„Vi to — vi".
Peter fulgte mig ud.
Han stod lidt og svajede, og så sagde han med en vrede, der var farvet af hadende afmagt:
— Hvis du kommer igen, slår jeg kikkerten i stykker.
— Ja, selvfølgelig, sagde jeg.
Jeg følte mig ond. De stjerner, som jeg havde set i kikkerten, var nu usigeligt fjerne. Der var nærmest mørkt omkring os, og vi var ene.
Peters tal var skrumpet ind til en smule viden. De var kun som spin-delvævstråde. Selve virkeligheden var også min.
— Du kan vove at komme igen! sagde han.
Det onde i mig blev til raseri. Jeg havde trang til at feje den sidste modstand til side, at overdøve hans ord og endnu mere: at overdøve noget i mig selv... Jeg knækkede en af de høje solsikkestilke, der alligevel aldrig ville nå op til solen, og lod den suse rundt i en cirkel. Peter blev stående. Stængelen i min hånd var et stykke virkelighed, der var uomtvisteligt. Og så smældede jeg den planetariske gule blomst ind i ansigtet på ham. Jeg tampede ham igennem med en sviende stribe af hans eget univers... og det frygtelige var, at han blev stående.
Jeg flygtede.
Jeg løb ad sandvejen, midt imellem pilene, med et mylder af vrede stjerner over mig. Jeg havde handlet forkert. Jeg havde faktisk handlet forkert. Så længe Peter havde været ene om sin kikkert, havde han haft
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en stolthed, der gjorde ham urørlig. Hans tal var som et scepter, der hævede sig over vor lille skoleverden og nu —?
Jeg var ikke bedre end Kain „dér han flygtede imod landet Nod".
Jeg var ude i synd, synd, synd...
Jeg standsede. Et mørke kom svinglende imod mig, et mørke, der ligesom steg op af jorden. Det voksede og voksede og havde tilsidst et hovede, der puffede til stjernerne. Jeg lagde mig fladt imellem pilene.
Det var den sorte smed.
Han var fuld. I sin fuldskab brummede han et eller andet, der vanskeligt lod sig tyde. Ord og mørke flød sammen... Da han var ud for mig, kom han i konflikt med de lange pilegrene, og han ruskede i dem. Jeg var bange for, at han skulle se mig, men han så ingenting. Han tumlede omkring i sit eget uigennembrydelige mørke. En jordbeboer på vej til sin hytte. Ordene forstærkedes til anklager og forbandelser, og jeg forstod, at det var en „hun", det drejede sig om.
Han arbejdede sig trælsomt videre, og jeg stirrede efter ham. Hans skygge var sort som den jord, hvoraf han var kommet.. . En sorg skulle slæbes til huse, og han var ene om at bære den.
Stjernerne deroppe. De blev ved at skrive deres evighedsskrift, og vort lille sogn var så glemt og stille, som det aldrig før havde været.*
Sandet, som viste smedens spor,... i morgen ville det trædes sammen til andre figurer. Alting ville forandres. Om blot et lille øjeblik ville meget være anderledes ...
Foranderlighed.
Jeg vidste jo nu med en fuldkommen vished, at stjernerne deroppe ikke var i stand til at anklage eller dømme ... eller kalde. De var uvedkommende. Ensomme kloder. Og dog...
Jeg så med eet en ny fortætning af mørke komme imod mig. Det knasede i vejens sand. Det pustede tungt. Det lød som om et uformeligt dyr kom snøftende. Var det mørket, der meldte sig med straffen?
Jeg turde ikke røre mig. Jeg følte, at flugt ville være forgæves.
Et sort skafot blev løftet op imod himlen, og en mand sad øverst oppe på kanten af det. Det vaklede fremad imod mig. Et skafot, der forandrede sig til en kasse. Og lidt efter var en firkantet vogn.
Det var selve zigeunervognen, der kom rullende. Et grønligt lys gled hen over den. Ja. To heste foran den og en sorthåret mand på den høje buk. Nødvendighedens verden havde vist sig og sprængtes igen. Jeg kendte vognen. Drømmevognen, der rummede pigen ... Pilene bøjede
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sig for den, og stjernerne nejede sig, og et svimmelt sus forenede jord og himmel.
Og så var alt igen forandret.
Det var sognefogeden, der kom kørende. Jeg kunne forveksle sognefogedens vogn med drømmevognen. Den skred forbi mig som den fattigste af alle virkeligheder og alligevel... var det måske den, der nu kørte bort og blev mindre og mindre i stjernelyset.. .
Syn eller virkelighed, — en vogn, der kørte forbi, og oven over mig lyste ilden som før, den fjerne, sitrende ild, som ingen piledusk skulle nå. Det så ud som om en stjerne udvidede sig til et bål og igen sank sammen. Var den slukket? Nej. Nu lyste flammen igen, men en kende anderledes end før. Foranderlig og dog uforanderlig. Det var som om farven anstrengte sig for at slippe ud af det røde og ind i det blå. Ind i freden. Underlige marker af ild. Ild, som var selve foranderlighedens symbol...
Og en vogn, hvis lyd blev fjernere og fjernere.
Jeg styrtede af sted. Hjem. Hver eneste fiber i mig krævede et punkt af uforanderlighed. Af urokkelighed.
Jeg standsede ikke, før jeg stod i det lune køkken og igen kunne høre stemmen. Mors stemme. Den var selve trofastheden i det flygtige og lod sig ikke forandre.
Jeg blev siddende længe i køkkenet. Jeg så på tingene. Der var noget
så vidunderligt blivende over dem. Og så var der mors stemme... Jeg
stillede spørgsmål for blot at høre hende sige et eller andet. Det var som
om hvert ord, hun sagde, var en fortøjning, der bandt vores lille usikre
skæbne fastere til denne jord.	".'•'.
Da jeg skulle i seng, kom smerten igen.
Det var synd for Peter.
Jeg følte, at alle ting sagde hinanden imod — i universet og i mig. Jeg havde en fornemmelse af, at det gamle og det nye ikke passede sammen, og dog burde passe sammen. . . Hvorfor havde jeg søgt at trænge ind i et rige, hvor Peter med rette var konge?
Jeg lagde mig med hovedet i bagenden af sengen. Det bevirkede, at de vante perspektiver i stuen forskød sig. Hvor hovedet skulle have lig-
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get, lå nu ti uvidende tæer. Gardinerne lignede nordlys. Og lampen med dens dirrende lysriller i cirkeldans over loftet mindede om ... nej, der var intet, der mindede . ..
Alle linjer forskød sig... og krummede sig en lille smule . . . som for at drille.
Men så hørte jeg et ekko af stemmen. Mors stemme. Den havde betroet mig, at der altid var en engel ved mit hovedgærde. Jeg så mig forsigtigt-ærbødigt om. Der var ingen engel at se; men mon ikke alligevel den var til stede, usynligt,... selvom den havde fået længere hjem.
Jeg gemte mig i dynens trygge, stjerneløse mørke.
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