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Til ære for solen

Jeg ved ikke, hvor de er. Jeg ved hel-
lerikke, hvor jeg selver.Jeg erbange.
Nu græder jeg ikke længere, men om
hdt gør jeg nok igen, selv om jeg
ptøvff atlade væfe.

Jeg er blevet væk fra soldaterne.

Jeg er i et land helt ude ved jordens
ende. Vi kom hertil i skibe fra Cuba,

og inden da var jeg skibsdreng pi
karauellen fra Spanien. Bare ieg var
hjemme hos mor og far i Spanien.
Men soldaterne har ødelagt skibene.
Nu kommer jeg måske aldrig hjem.

Jeg blev væk, da indianerne angreb
kolonnen. Det regnede ned over os

med pile og sten. Jeg blev bange, rig-
tig bange. Jeg stak af. Nu ved jeg
ikke, hvor jeg er.

Jeg har siddet stille og lyttet efter
trolnmen og trompeten. Efter heste,
der vrinsker.Jeg har ikke hørt noget.

Jegtør ikke selv rabe.

Jeg kan huske, jegløb opad i gilr,

da jeg blev væk, så i dag er jeg gået
ned ad bjerget. Skoven er tæt. Men
nu er jeg nået ned i dalen og her er in-
gen. Der er fugle i flotte farver, som
synger, men ingen mennesker. Jeg er
sulten.

Det er da jeg drikkervand fra bæk-
ken, at jeg opdager hende. Vandet
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sprutter ud ad munden på mig, så for-
skrækket bliver jeg. Hun sidder helt
stille og stirrer. Hendes hår er dækket
af f1er. Hun er malet sort i ansigtet.
Hun har en halskæde på, jeg tror, den
er af guld. Det guld, soldaterne hele
tiden snakker om.

Hun sidder helt stille og stirrer, så

jeg et øjeblik tvivler på, om hun er le-

vende. Så lægger hun hovedet på
skrå. Det gw jeg også. tangsomt løf-
ter hun den ene hånd. Min følger ef-

ter. Vi smiler til hinanden.
Hun vender sig hele tiden om for

at se, om ieg følget efter. Det gør jeg.
Hvad skal ieg ellers gørc? Jeg er sul-

ten. Ude ved kysten vat der indiane-
re, der gav os mad. Senere blev vi
overfaldet af andre indianere. Jeg kan
kun håbe, at hun fØrer mig hen til
nogle, der smiler ligesom hun.

Længe står jeg i buskadset og ved
ikke, om jeg skal gå med hende helt
ind i byen. Der er en høj, hvid pyra,-

mide og et mylder af folk. Hunvinker
mig med, og folk har alligevel opda-
get mig, de standser og stfurer på mig.

Helst vil jeg løbe bort. Eller rabe på
soldaterne. Men hverken mine ben
eller mund lystrer mig.Jeg følger tæt
efter hende, som var vi bundet sam-
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men med usynlige lænker. Der er ble-
vet stille i byen, nogle slår blikket
ned, som var jeg en fin adekmand.
Der lugter stærkt af noget, der bliver
brændt af i krukker. Små hunde uden
pels løber hen og snuser til mig.

Jeg tror, det er byens borgmester,
hun fører mig hen til. Han sidder på
en måtte af jagaarckind. Fjerene på
hans hovedbeklædning rager højt op
i luften. I^ænge kikker hartpåtmig.Jeg
vil hiem. Jeg vil hjem nu. Så lukker
han øjnene og bukker dybt.

Hvis her vat et spejl, ville jeg betrag-
te mig selv. Jeg er klædt i !er. På ho
vedet hx jeg en krans af små hvide
dtrn og dertra stikker der røde og
gule papegøjefier op. Der hænger
skinnende blå fier fra mine bårrd om
overarmene og skinnebenene. Jeg
ligner Quetzalli, hun har barc størce
ringe iørerne end mig.

Mine forældre ville ikke kunne
genkende mig.Jeg tænker ikke så me-
get på dem mere. Ikke hver aften, og
jeg vågner ikke mere om natten. Jeg
sover safilmen med Quetzallli det lil-
le tempel på toppen af pyramiden.
Hun har ikke forladt mig, siden hun
fartdt mig ved bækken.

Vi får al den mad, vi kan spise. Vi
får det bedste. Jeg lærer nye ord hver
dag, og jeglæter skoven at kende. Jeg
kan skelne mellem spiselige og gifti-
ge larver. Men jeg hader dem alle, det
er kun, fordi de bliver vrede, hvis jeg
ikke vil spise dem, Lt ieg gør det. El-
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lers er de aldrig vrede. På karavellen
slog de voksne mig, og vandet var
råddent. Soldaterne ænsede mig slet
ikke. Her lever jeg nærmest som en
gud.

Der er 6t sted, jeg ikke bryder mig
om. Lige bag pyramiden er der en
væg med hylder. Den er frrld af ho
vedskaller. Kranier med store, torn-
me øine. Der er 92, jeg har talt dem
mange gange. Men i dag er der 93.
Hele natten har der lydt trommer, så

ieg og Quetzalli næsten ikke kunne
sove. Det nye kranie ser uhyggeligt
frisk ud, det er mere hvidt end de an-

dre. Quetzalli peger på det og solen,
og siger noget, men jeg forstår det
ikke. Så ler hun og ser lykkelig ud, og
snart glemmer jeg alt om hovedskal-
ler.

Quetzalli er den eneste pige, der
får lov at komme med på iagt. Hun
maler heller aldflg majs eller vasker
tøi. Yi pjatter tit, men så bliver borg-
mesteren sur. Nogle gange sidder vi
på byens store plads mellem pyrami-
derne, mens de danser omkring os.

Trommen lyder, og de blæser i deres
trompeter af konkylier. Det kan godt
lyde uhyggeligt. Quetzalli bller nær-

mest helt væk. Hun stirrer ud i mør-
ket, som kan hun se ting, jeg ikke
kan. Hun sidderhelt stille meget læn-
ge. Først når solen står op, slutter fe-

sten. De dansende falder om af ud-
mattelse, og ieg og Quetzalli gilr lang
somt op ad trappens trin. Når vi når
det øverste trin, råber pfiEsterne no-
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get. Jeg kan ikke lide præsterne. De
klipper aldrig deres negle eller hår.

De er klædt helt i sort, og de lugter
ikke godt. De lugter af blod.

Det bedste er, når vi er på jagt.Jeg
elsker atvære med på jagt. Endnu har
jeg aldrig været pil jaguafiagt, men
jeghar skudt en lille hjort. Jeg ramte
iførste forsøg. Jeg kan sidde og vente
en hel dagph, at byttet skal blive jaget

forbi mig. Quetzalli sidder ved siden

af mig, vi siger ikke et ord. Æligevel
er det dejligt, at hun er der.

I dag ramte jeg ved siden af. Det
varbare en hare, den hoppede op i
luften lige inden, pilen ville have
ramt den. Da den landede, løb den i
en helt anden retning, ned ad bak-

ken. Dernede så jeg nogen, og det
gav et sæt i mig. Tre ryttere spejdede
op og ned gennem dalen. Spaniere.

Sorte rustninger og hjelme. Den ene
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havde en lanse, de andre to havde
bøsser. De så haren, men lod den
løbe. Så begav de sig langsomt af
sted.

Jeg vidste ikke, om jeg skulle råbe
efter dem. Jeg ville, og jeg ville ikke.
Iangsomt lernede de sig, Quetzalli
lagde sin hånd over min. Til sidst var
de væk.

Det er nat, og ieg og Quetzalli lig-
ger uden for templet på toppen af py-
ramiden. Jeg ville ønske, jeg kunne

meget mere af hendes sprog. Men
hun siger ikke så meget. Hun ler ofte.
Vi kikker op i stjernerne. Det giorde
jeg også tit om natten på karavellen,
nhr jeglå på dækket.

"Jaguaren" siger hun og peger.

Jeg kender godt stjernebilledet.
"Store Bjørnl' siger ieg på spansk.
Hun prøver at eftedigne mine ord,
det lykkes ikke særlig godt. Vi ler.

Jeg har været her længe nu, et år
tror jeg efterhånden. Jeg er næsten
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blevet tyk. Ind imellem tænker jeg

på, hvad der er blevet af soldaterne.
Har de fundet landet af ftild? Er der
kommet nye skibe til kysten, skibe

der igen vil sejle tilbage til Spanien?

De sidste dage har været andede-

des her i byen. Det er, som om alle

venter på en stor fest. Jeg og Quetzal-
li får endnu bedre mad. Jeg har væn-

net mig tiJ., at det er stærkt. De andre
prger og drenge opvarter os mere
end nogensinde. Nogfe gange fht ieg
lyst til at bede dem om at gøte tåbeli-
ge ting, bare for at se, om jeg kunne
få dem til det. Det tror jeg, atjeg kun-
ne. Men ieggør det ikke.

Oftere og oftere står Quetzalli og
peger op mod solen. Det har hun
gjort siden den første dag, jegmødte
hende , men hun virker mefe og mefe
glad. Hun kalderbåde sig selv og mig
fof "solen'l Det ef noget med, at vi
snart skal følges med solen. Jeg for-
står det ikke.

Hun tager mig med ned til hylder-
ne med hovedskallerne. Der er 95
nu. Så siger hun, at der er 97. Der er
95, retter jeg hende, tallene er noget
af det, jeg er bedst til. Hun siger sta-

dig97.Jeg lader hende få ret.
Vi vågner den næste morgen til

musik. Trommer, fløjter og snegle-

hus"trompeter. Byens krigere står i to
lange rækker op ad pyramiden, €npå,
hvert trin. Borgmesteren fører os ned
mellem dem. Trinene virker stejlere,
end de plejer. Jeg er endnu ikke helt
vågen.

Dansen begynder. Quetzalli dan-

ser. Jeg kan ikke, men hun ptøver at

skubbe mig i gffirg.Jeg er blevet vant
trl atvære midtpunktet, men jeg kan
ikke lide det her. Folk står for tæt om-
kring mig. De stirrer på mig plenan-
den måde, end de pleier. Jeg sveder,

det er svært at trække vejret. De

brænder røgelse af, og tøgefi gw mig
svimmel.

Vi danser hen mod væggen med
hovedskallerne. Der står ptæsteme
med det viltre hår. Deres øine lyser,

selv om solen skinner, er det, som

kommer der også lys direkte ud af de-

res øjne. Den ene føret langsomt sin
hand ud af det sorte klæde. Han har
en kniv i hånden.

Jeg kikker hurtigt på Quetzalli.
Hvad betyder det her? Hun danser, og
smiler. Hvad skal der ske?Jeg vil ikke
være med længere.

Med 6t stopper musikken. Sveden

løber ned af mig, men jeg tøt knap
rctte ph fierene på mit hoved. Que-
tzalTr Lader sine arme falde ned. Så

træder to af præsterne frem og griber
fat i hende. De løfter hende, som var
hun en lille kolibri, og bærer hende
op til enhøj, flad sten, der står øverst
på en lille pyramide. Nu er det, som
skærer solen sig direkte ind i mine
Øjne. Hvad nu? De lægger hende på

ryggen på stenen. Den tredje pfirst
løfter sit våben, hvad vil han, vil han
jage kniven i hende?

I det samme lyder der et skud. Det
lader ikke til, at nogen opdager det,



men jeg kender lyden af et bøsse-
skud. Så lyder der 6t til. Præsrerne
kikker ud over pladsen i den retning,
hvorfem rlttere kommer stormende.
De rider direkte hen mod Quetzalli
og den forreste affyrer sin bøsse mod
pfiEsten med kniven. Han synker
safilmen.

Så bliver alt panik. Folk skriger.
Rltterne råber også, de hugger løs pit
alle, de kannh, krigere, kvinder, borg-
mesteren. Jeg står helt lammet, ingen
ser mig. En rytter sporer sin hest og
stikker lansen i dem, der prØver at
flygte. Han fhr øje ph mig og sætrer
kurs mod mig.

Jeg ved ikke, om jeg skal råbe. Eller
om jeg skal løbe. Jeg kan ingen af de-
lene, jeg stiffer blot på lansen, der pe-
ger på mig. Lige inden den rammer
mig, stopper rytteren brat op. Det
skummer om munden på hesten.
Han glor på mig. "Diego?"

Jeg nikker. Det er fØrste gang, jeg
laører mit navn i et hr. Omkring mig
er alt skrig og kaos.

Soldaterne har brændt templet pitpy-
ramiden. Æle er flygtet, bortset fua de
døde. Jeg vil begrave dem, men sol-
daterne siger, vi må af sted. Der er
mange døde. Det er modbydeligt at
gå rundt iblandt dem. Rltterne har
revet hovedskallerne ned fra hylder-
ne. De ligger hulter til bulter blandt
dem, der er dræbt af sværd og lanser.

Jeg kommer op at sidde fonn på,

hesten hos soldaten, der genkendte
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mig. Han har revet mine fler af oglilnt
mig sin skjorte. Den sorte farve i mit
ansigt har han forsøgt at gnubbe af
med græs.

Da vi rider bort, prøver jeg at se
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mig tilbage. Men jeg kan intet se for
hans brede rustning. Æt er øde i sko-

ven omkring os, nogle fugle flygter
forskrækket. Ved bækken beder jeg

dem stoppe. Jeg drikker.
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Kikker ind i skoven. Hun er her ikke.
Vi rider videre. Jeg kan se hende

for mig. Ved bækken, på pyramiden,
på offerstenen. Jeg håber, jeg en dag
skal se hende igen.
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