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Charles Dickens

Fårekyllingen ved arnen

Første Fårekylling

Tekedlen  begyndte.  Mrs.  Peerybingle  kan  for  min  skyld  sige,  hvad  hun  vil.  Jeg  ved  bedre.  Mrs. 
Peerybingle kan til sine dages ende forsikre, at hun ikke kunne sige, hvem af dem, der begyndte, men jeg 
siger, det var kedlen. Jeg skulle forhåbentlig vide det! Kedlen begyndte fulde fem minutter før, efter det 
lille blankpolerede hollandske kukur i hjørnet, inden Fårekyllingen gav et tjip.

Som om uret ikke havde slået færdig, og som om den lille hø-høster med sine krampetrækninger frem 
og tilbage med leen foran det mauriske palads ikke havde slået en hel halv hektar ikke-eksisterende græs 
med sin le, inden Fårekyllingen overhovedet faldt ind!

Jamen jeg er virkelig ikke spor påståelig af naturen.  Enhver ved da, at jeg ikke ville holde på mit 
overfor Mrs. Peerybingle, hvis jeg ikke var helt og aldeles sikker i min sag. Aldrig i livet. Men her er det  
altså en kendsgerning. Og kendsgerningen er, at kedlen begyndte, mindst fem minutter før Fårekyllingen 
overhovedet tilkendegav, at den eksisterede. Hvis man begynder at sige mig imod, siger jeg: ti minutter!

Lad mig gøre rede for, helt præcist, hvordan det gik for sig. Det havde jeg gjort med de allerførste 
indledende ord, dersom det ikke havde forholdt sig sådan, at hvis det er mig, der skal fortælle en historie, 
må jeg altså begynde med begyndelsen, og hvordan kan man begynde med begyndelsen uden at begynde 
med kedlen?

De forstår, det var, som om der var en slags kappestrid, en konkurrence om, hvem der klarede sig bedst, 
kedlen eller Fårekyllingen. Og det gik således til, og det var på den måde, det kom.

Mrs. Peerybingle var gået ud i det råkolde tusmørke og klaprede hen over de våde brosten i et par 
træsko,  der  havde demonstreret  den første  sætning i  Euclids  geometri  tværs  over  gårdspladsen.  Mrs. 
Peerybingle havde fyldt kedlen ved vandtruget og båret den ind og sat den over ilden. Under denne proces 
havde hun lige et øjeblik enten tabt eller forlagt sit normale gode humør, for vandet var væmmelig koldt 
og lige akkurat så sjappet og pjasket og iset, at de gik durk igennem alting og specielt overlæderet på 
træsko, og det havde kastet sig over Mrs. Peerybingles tæer og ydermere sprøjtet hende over benene. Og 
når man — og med god grund — er ret forfængelig af sine ben og passer på ikke at gå rundt med stænk 
på sine strømper, finder man lige i øjeblikket sådan noget ret irriterende.

Desuden var kedlen stædig og umedgørlig. Den ville ikke hænge lige på stangen, den ville ikke stå 
ordentligt på kulstykkerne, skulle med vold og magt dingle beruset og savle ned på kaminpladen som en 
rigtig idiotisk kedel. Den var kværulantisk og spruttede og hvæsede arrigt af ilden. Og for at det skulle 
være helt godt, nægtede låget at lystre Mrs. Peerybingles fingre, først ville det vende den gale side opad, 
så fik det med en beslutsomhed, der var en bedre sag værdig, den idé, at det ville dejse sidelæns ned i 
bunden af kedlen. Og vraget af »Royal George« har aldrig gjort tilnærmelsesvis den modstand mod at 
blive hævet op fra havbunden, som det låg præsterede, inden Mrs. Peerybingle fik det bjerget op. Selv 
efter at det så var klaret, blev den kedel ved med at se sammenbidt tvær ud, håndtaget var trodsigt, og den 
rakte tud af Mrs. Peerybingle, frækt obsternasigt som for at sige: »Jeg koger ikke! Ingen skal få mig til  
det!«

Men Mrs. Peerybingle havde fundet sit gode humør igen. Hun børstede vandet af sine buttede hænder 
ved at slå dem imod hinanden, og så satte hun sig ned foran kedlen og lo af den. Og de glade flammer 
steg og sank og lyste på den lille høstmand ovenpå det hollandske vægur, så det så ud, som om han stod 
stokstille foran sit mauriske palads, og det kun var flammerne, der bevægede sig.



Men han slog sit hø og fik sine kramper, to i sekundet, regelmæssigt præcist, som hans pligt var. Da 
uret lagde an til at slå, blev hans lidelser forskrækkelige at se på, og da der kom en gøg frem af en lem i  
paladset for at kukke seks gange, fik hvert kuk ham til fare sammen, som om han hørte en spøgelsesrøst 
— eller blev hevet i benene med ståltråd.

Den vildt skræmte høstmand blev først sig selv igen, da han var kommet over den svirren og dirren og 
snurren af lodder og kæder, der fik verden til at ryste under hans fødder. Og der var ikke noget urimeligt i, 
at det tog på ham, for de der raslende benrade af ure opfører sig meget nerverystende, og jeg begriber 
ærlig talt ikke, hvorfor nogen i det hele taget, og så specielt hollænderne, har fået lyst til at opfinde dem.

Man regner jo gennemgående med, at hollændere foretrækker brede futteraler og bukseben til deres eget 
understel, så de burde dog være for fornuftige til at holde sig den slags upåklædte lemmedaskende skelet-
ure.

Men se, nu begyndte kedlen at  blive selskabelig.  Nu blev den medgørlig  og musikalsk,  kom til  at 
gurgle, slap et kort artikuleret snork, brød af midt i det, som om den dog ikke helt havde bestemt sig til at  
opføre sig ordentligt endnu. Og så - efter et par forgæves bestræbelser for at bekæmpe sin lyst til at være  
selskabelig - opgav den aldeles at være sur og brød ud i væld af sang, så gemytligt og fornøjet, som disse 
elegiske nattergale aldrig har præsteret det.

Og så ligetil og forståeligt! Jamen man kunne have læst det som i en bog, bedre end i adskillige bøger, 
De og jeg muligvis godt kunne nævne. Dens varme ånde vældede op i en letsvævende sky, der muntert  
yndefuldt steg en halv alens vej tilvejrs og så lagde sig oppe i det øverste hjørne af kaminen, som under 
sin  private  himmel,  og  den  trallede  sin  sang så  højt  og  energisk  og  muntert,  at  hele  dens  jernkrop 
vibrerede og hoppede på ilden, og selv låget, det for lidt siden så genstridige - så meget betyder et godt  
eksempel - dansede en slags stepdans og klirrede som et døvstumt cymbel-barn, der aldrig har truffet sin 
tvillingebror.

Det var helt utvivlsomt, at kedlens sang var ment som en invitation, en velkomstsang til en eller anden 
uden døre, en der netop nu var på vej til  det lille hyggelige hjem og den livlige ild. Det vidste Mrs. 
Peerybingle så udmærket, som hun sad der foran ilden i sine egne tanker. »Det er en mørk aften,« sang 
kedlen, »og der ligger vådt, vissent løv langs vejen, og oventil er alt tåge og mørke, og nedentil er alt 
mudder og fedtet ler. Og der er kun en eneste ting, der bryder det triste mørke, og jeg ved såmænd ikke 
engang om det er så opmuntrende, for det er bare solen og blæsevejret tilsammen, der har givet skyerne et 
rødt brændemærke, fordi de tillader sig at begå den slags vejr, og til den side, hvor man kan se længst ud 
over åbent land, er der bare en udbrudt sort stribe, og der ligger rimfrost på vejviser-stolpen, og tøsjap i 
hjulsporene, og isen er ikke vand, og vandet er ikke is, og man kan ikke kalde noget som helst det, der  
egentlig skulle være - men han kommer, kommer, kommer!«

Og her  -  med Deres tilladelse -  var det  så,  Fårekyllingen faldt  ind.  Og med et  »tjip,  tjip,  tjip« så 
overvældende som omkvæd, og en stemme så urimelig enorm i forhold til dens størrelse, sammenlignet 
med kedlen (størrelse! Man kunne ikke engang SE den —) at hvis den i sammen nu havde sprængt sig 
selv som et gevær, der har fået for meget krudt, og var omkommet på stedet og havde tjippet sin lille krop 
i halvtredsindstyve stumper, kunne det have været en helt naturlig og uundgåelig effekt, som den bevidst 
havde tilstræbt.

Kedlen havde faktisk taget de sidste toner i sin solo. Den fortsatte et recitativ med uformindsket glød, 
men nu tog Fårekyllingen førsteviolinen og holdt den. Du milde, som den tjippede! Dens skingre, skarpe, 
gennemtrængende stemme gav genlyd i hele huset og glimtede ligefrem op som en stjerne udenfor. Der 
var en ubeskrivelig lille trille og tremulans i den, når den gik helt i højden, så man måtte tro, dens egen  
vilde entusiasme fik dens ben til at slippe jorden og sendte den tilvejrs med et hop. Men de spillede  
ganske godt sammen, kedlen og Fårekyllingen. Temaet i deres musik var det samme, og de sang det 
højere, højere, højere i deres kappestrid.

Den lille kønne tilhørerske - for køn var hun, og ung, nok skabt lidt i den retning man kalder den 
velpolstrede  — en  retning  jeg  personlig  ikke  har  spor  imod  -  tændte  et  lys,  kastede  et  blik  op  til  




