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Solens gesøndt
og den sagtmodige klokker

Genfortalt efter Luduig Holberg

af Kåre Bluitgen

Tbgnet af Dorte Karrebæk
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Jeg kan næsten ikke beskrive for dig, hvor-
dan det var at blive reddet efter at have
været sh tæt ph døden Men jeg græd af lyl<-

ke, da jeg så en lille båd blive sat i yandet

inde på den strand, jeg var for svag til at

sYømme ind til.
På stranden fik jeg vand og mad, og kom

langsomt til mig selv.Jeg blev endnu mere
glad over at se, at indbyggerne fuldstændig
lignede mennesker;de så ud som dem, der
bor iJordens varme lande. Men de boede i
usle hyttet og i stedet for senge strøede de

blot halm på gulvet. De stegte deres kødph
glØder,syntes ikke at have nogle love,og de

antog planeten Nazar for at være en ost. De-

res svin fodrede de med olden fratræerne,
men når disse ikke bar agefft og bog,piske-
de de dem for deres ondskab.

Indtil jeg lærte deres sprog, måtte jeg

leye som dem. Så begyndte jeg at vise dem
simple måder at forbedre deres livpå,og de

tog det straks som guddommelige befalin-
ger. Hvor jeg påL Nazar var blevet hånet for
at fatte for hurtigt og i Martinia spottet for
at forstå for langsomt,var jeg her som den
enØjede blandt blinde : Den smule, jeg vid-
ste, var rigeligt til at vise dem vej.

Jeg fortalte dem om København og Ber-

gen og alle begivenhederne frem til mit
skibbrud, men de ville ikke tro på mig. De
troede, jeg var indbygger af Solen. Ustand-

selig måtte jeg skælde dem ud for deres

vildfarelse, men rygtet om mine er

nåede kejseren.

Han sendte bud efter Solens gesandt.

mlne evnef
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Kejseren af Qvamas udsendinge studsede

over det hus af sten, jeg havde ladet opføre.

Jeg havde også lært folkene omkring mig at

tæmme landets vilde heste, og derfor kun-
j

ne jeg sammen med kejserens mænd kom-

me ridende til ham. Kbjseren selv blev lige

så bange for hestene, som hans mænd først
havde været det,men inviterede mig så ind
i sit telt. Her sad hanph et fornemt tæppe.

Han fortalte,at hans slægt nedstammede

fra Solen, og han spurgte, hvordan det stod

til med kongen af Solen: hans stamfader.

Jeg gik med ph spøgen og svarede, at

kongen af Solen havde sendt mig for at

hjælpe Qvama i kampen mod Oati klge-
riske naboer.

Straks fik jeg femten personlige tienere
til min opvartning

Qvamiterne lå i evig strid med deres na-

boer tanaqviterne, som var tigre.Jeg opstil-
lede nu en rytterhær,og jeglærte de'enfol-
dige qvamiter, hvordan man fremstiller
krudt og bøsser.Ved det føtste skud bæve-

de de af rædsel.Men snart skulle de se,hvor
godt et våben det var, for pludselig blev

Qvama overfaldet af tanaqviterne.Jeg blev
omgående udrabt til general, og efter et

voldsomt og yde1s1 blodigt slag sejrede

qvamiterne for første gang over tigrene.

Det var vel ikke helt ufortjent,at der var
folk,som var begyndt at ofre til mrg.
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