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Den blinde Seer – Gwyinedd
foregår i Gwyinedd et par år
efter handlingen i DØREN

Her følger et resumé af Døren
Det er for dig, der ankommer til Gwyinedd nu, og straks vil læse Den blinde Seer, 
og for dig, der er gwyineddianer og vil genopfriske Dørens handling før videre læs-
ning.

Du kan springe dette over og gå til Den blinde Seer s. 11
Oversigt over navne, en hilsen fra forfatteren og noter finder du til sidst i denne 

bog.

Sangerinden Elizabeth, et nymenneske af vores verden, ankommer til Rosenholt, barndoms-
hjem for David, Elizabeths nuværende kæreste. Her hører og ser hun ting, som ingen andre 
ser. Nogen kalder på hende uden lyd, “E Lysi Beith”. Hun møder en mørk mand, og følger 
ham. Vandreren. Han er tavs, kommunikerer via telepati. Efter fundet af Davids mors dag-
bog og ved hjælp af en pudsig gammel mand, George, forstår hun, at hendes mystiske ven er 
Jonathan, Davids forsvundne halvbroder.

De to går gennem Egetræet sammen og træder ind i Gwyinedds Egelande. Her møder de 
Gwyinedds verdslige leder, “tign”, Gort, som kalder Jonathan for Asmegin, Jonathans navn 
i Gwyinedd. Gort er Asmegins dybt forbundne ven og halvbroder. Elizabeth forstår, at As-
megin er en hellig duirr, “Døren”, en ophøjet druide, Egens vandrer, der kan heale, udøve 
trolddom og er Gwyinedds åndelige leder.

I en fortælling, der foregår 17 år tidligere, beretter Gort om begivenheder, der har betydning 
for begivenhederne nu. Asmegin afbrød sin tvilling Ntelacs indvielse til duirr, og forskert-
sede dermed sine egne muligheder for at blive duirr. Ved den lejlighed opstod træmærket, 
der skæmmer Asmegins ansigt, men som muligvis er en velsignelse fra træerne. Asmegin 
forstødtes i første omgang og vandrer. Hans bedste ven og halvbror, Gort, lider under Nte-
lacs styre, men opretholder en vis balance for folkets skyld. Gort forsøger at beskytte alle, 
sin hustru Ur og deres to nyfødte sønner, Coll og Tinne. Af faderen Ailim er Gort tålt og 
hårdt behandlet, men har ikke status på lige fod med de andre sønner. Han ligner heller ikke 
andre, men er havelver, hvor de er grønelvere eller gammelelvere. Han kaldes Framiburr og 
behandles som tjener.

Asmegin vender tilbage, og efter en smertefuld offerhandling, der involverer både Asme-
gins og Gorts hengivelse til lyset og deres ubetingede venskab, vinder Asmegin Gwyinedds 
anerkendelse, helbreder den syge far Ailim, og sætter Ntelac ud af spillet.

Asmegin har en kærlighedsaffære med Oihn. Han bryder med hende, men hun føder Mikill 
Nuin (Agernet) Asmegins egesøn. Oihn er Sailles datter, og fostersøster til Ntelac. Asmegin 
gør Gort til Foruneytir; ved en vielse bliver Gort “medkonge” og følgesvend. Drengen Quert 
adopteres af Asmegin. Asmegin bliver mod reglerne alligevel duirr, men frasiger sig magt 

Døren
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for magtens skyld, vil kun være duirr af gavn, ikke navn, og lader Gort være sin stemme; 
Asmegin vælger at leve under et tavshedsløfte.

Da Elizabeth og Asmegin kommer til Egelandene 17 år senere, er alt i en svær balance, Ailim 
er netop død, træerne lider under en sort tåge, der er opstået, og som langsomt kvæler træ-
erne. I Gwyinedd anses træerne for hellige, under den helligste druides, duirrens, beskyttelse.

Asmegin vandrer igen, men Elizabeth forstår efterhånden sin opgave, og hvordan hun med 
sin lysgennemstrømmede sang kan holde den sorte tåge i skak. Gort hjælper Elizabeth og mel-
lem de to opstår modvilligt en stærk tiltrækning og sympati, begge viede til Asmegin. Imens 
kæmper Asmegin en kamp for at indsamle energien til at danne “hjertegralen”, for hvert af 
de fire elementer samler han de vises sten, og formår at gøre sig afmægtig, egoløs lystjener 
for kærlighedsenergien til planeten. Denne energi skal fordre en opløftelse. I dette arbejde 
konfronteres han atter med Ntelac, der vil udnytte Lysets magt selvisk.

Det kommer til krise og opgør, hvor der sker tragiske ting, Lunden, præstindernes hellige 
sted, nedbrændes og Ur, Gorts hustru, dræbes, selvom den purunge Unna Muin forsøger at 
advare om sit syn om angreb. Muin er semiincestuøs datter af Ntelac og Oihn, men lever som 
hittebarn i Lunden. Senere forstår man, at Oihn har muliggjort Ntelacs angreb på Asmegin-
beskyttede helligsteder, Lunden og Egebyen.

Gort lammes. Elizabeths styrke er påkaldt og nødvendig, hun går “gennem ild og vand” 
og tillader, at hun selv bliver Ntelacs offer, men hun heler derved Gort og binder samtidig 
Ntelac til sin egen frygt. Både Gort og Asmegin kommer Elizabeth til undsætning, og de tre 
flygter.

En tid lang må de tre venner tilbage til nymenneskenes verden og skjule sig på Rosenholt. 
De oplever et hjem og en respektfuld lykke med hinanden og med præsten Severin, Asmegin/
Jonathans stedfar.

Det bliver tid for Asmegins endelige arbejde, han vil til midvintersolhverv, som Vandreren, 
samle energierne og tillade planetens løft, velvidende, at det kan koste ham alt; den nyerhver-
vede lykkelige kærlighed med Elizabeth, måske endda livet. 

Han vandrer alene. Han bruger endelig sin stemme, og Elizabeths sang hjælper ham trods 
afstand, og møder ham i lyset. I mørket kæmper han med Ntelac. Han nedbrydes og opløftes. 

Gort og Elizabeth er blevet tilbage på Rosenholt, hvor de prøver på afstand at sende Asme-
gin kærlig støtte via Elizabeths sang. Da de to venner oplever, at den telepatiske forbindelse 
til Asmegin bliver blokeret, søger de ham og hinanden på nye måder som elskende. De drager 
ud for at finde Asmegin og får hjælp på deres vandring af uventede venner undervejs, bl.a. 
Saille i moserne, hvor også Unna Muin lever. Skygnen, seersken, Saille fortæller Gort, hvem 
han i virkeligheden er, nemlig ikke en udstødt, fattig og ikke anerkendt søn af Ailim, men 
arving til det stolte folk i nord, Muorlandenes halre, med magt tilbageholdt fra sin mor. Der 
har været strid mellem Egelandene og havelverolket ved Muor (havet) i nord. Muorlandenes 
tilstand er uvis. Navnet Framiburr (den trofaste, tjenende søn) ilagt ham af Ailim, har holdt 
ham trolddomsfangen. Han forbitres hårdt af disse oplysninger, Elizabeth hjælper ham.

Omsider finder de Asmegins legeme i en krystalgrotte, tilsyneladende død. Først efter en 
samlet hjerteåbning, Gorts uselviske tidsbinding og Elizabeths tro og sang, sker en opstan-
delse. Asmegin, der nu er gennemsigtig, æterisk og mere levende i ånden end i kroppen, følger 
med hjem til Egelandene. Han taler igen. Genforening med sønnerne og glæde. Gwyinedd 
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heles langsomt, og tingene falder på plads. Oir adopteres som Elizabeths datter. Uilleand, 
druidepræsten, fortæller omsider sin side af historien. 

Elizabeth og Gort forstår tøvende, at de trygt kan være elskende med Asmegins ubetingede 
velsignelse, og efterhånden opstår et trekløver, der elsker og styrker hinanden og er helt. 

Der er et skår i glæden, da Gorts sønner går fra faderen i vrede over hans livsstil. Efle 
Traust opdages. Han er den uægte, tvefædrede søn, frugt af Asmegin og Gorts fælles kær-
lighedsliv i tidlig ungdom med Kjertis smykkekunstner. Efle hentes ind til tjeneste og får 
status som søn, og bliver yderligere en grund til Gortsønnernes vrede. Mikill forsøger at 
hjælpe fædrene og dedikerer sig at være elev af faderen. Gort modtager af Asmegin sit nye 
navn; Gort Ast Sannmattre. Asmegin vælger at bo i en nybygget egehytte på den helligste af 
oldhøjene, tilbagetrukket som beskyttelse for at kunne holde til at være tilbage i fysisk krop, 
med så høj, åndelig vibration. 

Den blinde Seer begynder, hvor Gort endelig har forberedt sin afrejse til Muorlandene. Han 
føler sig nødsaget til at se tingenes tilstand i sit oprindelige hjemland, men har ventet et par 
år. Trekløveret Asmegin, Gort, Elizabeth har året før fået en datter, FagnaUr. Elizabeth bor 
hos Gort i Muorsalene. 

Efle tjener Gort og har boet et par år i Muorsalene. Mikill lever i Egehusene alene. Muin, 
datter af Ntelac og Oihn, er stadig i moserne hos sin mormor Saille. 

Som fortællere møder vi Efle og Muin.
Kærlighedens skaberkraft ophører aldrig. Hvorhen fører kraften nu Gwyinedd?

Den blinde Seer er anden bog i fortællingerne om Gwyinedd. 
Romanen består af tre dele og har tre skiftende fortællere. 

En oversigt over gwyineddfortællingernes personer 
og en hilsen fra forfatteren finder du til sidst i denne bog.



Tak
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Kærligheden ophører aldrig... når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Endnu 
ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men 
da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Paulus 1. kor. kap. 13

Del 1
Et Spejl – En Gåde

Fortalt af 
Efle Traust Kjertissøn (Den tvefædrede)
& Unna Muin (Margmalugren)
Interludium af Quert Asmeginsøn
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Efle Traust 

Hvem er du?
Hvis han nu blot kunne mestre det rette strøg, ville stofligheden lykkes. 

Sveden piblede frem på næsen, han havde svært ved at styre sin hånd. Strøgene 
var ikke frie nok, sansningen hæmmet, redskabet en klodset hindring. Han kastede 
sine pensler fra sig, lænede sig i stedet helt ind mod sit staffeli, duppede med den 
flossede kant af sin tunika, strøg med fingerspidserne og kradsede med neglene i 
den olierede flade. Da følte han, at han gled ind i farverne, flød, som olien, trægt, 
men stædigt i eet med pigmentet. Han smagte, indåndede og var i farven.

Han måtte lukke øjnene et øjeblik, før han løsnede sit fokus og trådte tilbage for 
atter at betragte sit maleri kritisk udefra.

Han stivnede.
Hænderne havde af sig selv dannet et ansigt i oliemalingen. 
Sære, skarpe øjne, som en rovfugls, stirrede ham i møde i maleriets spejling. 
Efle stirrede tilbage og sank, munden var blevet tør, pulsen høj. 
Hvor kom du fra? Hvem er du? Hvem på hele den blå planet er dog du? 
Han rakte frem, og trak en hastig linie med en mårhårspensel langs det næsten 

skjulte ansigt. Markering, en ansigtskontur, sort hår, kun en antydning. 
Han lænede sig granskende frem mod øjnene i det. 
Det bankede på døren.
– Traust? Godmorgen. De ville vækkes. Er De vågen? 
– J-ja. Tak. 
Han lagde sine pensler til side, skubbede sit lærred ind mod væggen, og trak vejret 

dybt. 
Han haltede gennem den bagerste stue, forbi altanen mod havet. I forrummet for-

søgte han på samme tid at tørre sine hænder i stofstumper og trække den klistrede 
tunika over hovedet. Han mærkede tøjet trække stærktlugtende linoliestreger over 
sit ansigt, og gned sig hastigt over panden. Tunikaen var ødelagt, han kastede den 
fra sig og ledte i rodet på gulvet efter en anden brugbar. På vej gennem dørene 
vendte han sig, greb sin kåbe, som han nær havde glemt, trak den på og knappede 
den, mens han samtidig stak i sine sandaler. Han prøvede at glatte klæderne lidt, 
men opnåede derved kun at sætte farvede fingeraftryk på dem.
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Unna Muin

Dødens barn

– Drik nu, så... kan du hvile. 
Jeg vidste, min stemme lød iskold. De første ord, jeg havde talt i mange måneder. 

Opspærrede øjne i alkovens mørke. Hun så med angst og mistro i mit blik, klar over, 
at jeg ikke sagde dem af tilgivelse, forståelse og slet ikke, aldrig, af datterkærlighed, 
men som en praktisk anvisning, en ordre at følge, for kvinden, så der kunne blive ro 
i Saillehulerne. Hun ville ikke drikke det, men gjorde bare afværgende bevægelser, 
hvide arme over hvidt ansigt i månemørket. Jeg rakte hende kruset igen. 

Hun stirrede stumt på mig, som om jeg var det uhyggeligste, hun kunne forestille 
sig. Det blik var jeg vant til på grund af mine øjne. Min syge mor Oihn så i denne 
nat bare på mig, som de fleste andre så på mig. Eller rettere, hun så skrækslagen på 
mig, som dem, men oveni den skræk gemte hun stædigt og angstfuldt sin viden, en 
tyngde af skyld og umulige tanker om mig, som hun havde dannet hvide vægge i 
sig selv for at undgå at huske, mærke eller se. Som om netop hun, datteren af tidens 
største skygne1, kunne tillade sig at gøre sig blind og useende uden at gå til ved det. 
Selvfølgelig ikke. Slet ikke overfor en anden skygne, og slet ikke overfor mig. 

– Det, der gør dig bange, er blot noget i dig selv. Sov nu. Sov. 
Hun rystede atter på hovedet. Jeg trak vejret dybt. Så gik jeg til hendes leje, trak 

hende ved nakken op mod kruset, holdt hende for næsen og tvang drikken i hendes 
tørre mund. Stilhedsbrygget flød over hende og plaskede ud over hendes leje. Jeg 
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forblev stålsat, klar over, at jeg hverken kunne eller ville acceptere endnu en søvnløs 
nat. 

Hun lagde hænderne for munden og bablede sine lyde. Jeg drejede mig og gik fra 
hende. Mellem de små skrig hørte jeg ordene igen. Svært forståelige og fremmum-
lede.

– Mørkets barn... Muin! Du, som ikke skulle kunne leve! Du, som er dødens barn, ikke 
livets...

Jeg måtte holde mig for ørerne, og lænede min pande mod væggen.
Det er vist ikke nok, det er ikke nok, ikke til hende... hun er for syg. Opskriften må have 

været for mild... Jeg må... Hvis hun siger mit navn igen, mens edderkoppen foran mig væver 
videre, så må jeg give hende mere. 

– Mørkets barn! ... Malugremuin!

Mormoders urtekammer var trangt, fra gulv til loft stod beholderne og udsendte 
sine sære aromaer. Jeg klatrede ad hylderne, lod fingrene glide over lerkrukkerne og 
forsøgte at tyde hendes skrift. Jeg fandt de rette og fik dem med besvær skubbet ud 
til hyldernes kant og lempet ned derfra, og med mig videre ned ad stigen. 

Imens mumlesang jeg atter og atter den gamle dølgeremse. 
– Månemor samle, samle alt mildt,
månemor skumre, skumre mit slør, 
månemor sprede, sprede alt vildt, 
månemor ny, næ, nu, næst og før

Jeg fremåndede en kreds af lys og beskyttelse om min person og skottede mod det 
pileflettede forhæng. Jeg blandede urterne og kværnede dem omhyggeligt med 
morteren, mens jeg holdt blandingen op mod månelyset, der denne nat var stærkt 
og godt og stod ind gennem grenflettet øverst oppe. Endelig sang jeg det hellige 
skaberord, min stemme klang barnligt i mørket. 

– Ougham!2

Den bittersure lugt af baldrian og den søde duft af melisse bredte sig, da olierne 
begyndte at flyde i stenskålen. Jeg målte med sammenknebne øjne, dråbe for dråbe, 
bulmeurten af den lille flaske, som jeg havde fundet i det aflåste skab. At måtte bru-
ge mine kræfter på denne fordækte måde gav en bitter afsmag i min mund. 

– Månelys, i månens fred skaber jeg dette. For lysets og den stadige skabelses skyld. Dette 
er min plan og mit valg. 

Månen kastede striber af lys henover gulvet. Lyset rensede mig, langsomt og nøg-
ternt. Jeg åndede det ind og slap mine små, hektiske grådlyde. Jeg sad en tid og stir-
rede i det hvide måneansigt, blank og stille.

Jeg rejste mig med en følelse af lettelse. Jeg greb morteren, gjorde mit arbejde fær-
digt og lukkede omhyggeligt dørene efter mig.

Imens var der alligevel blevet ro bag mig. Jeg satte kanden med sovedrikken fra 
mig.

Da blev jeg grebet af uforklarlig angst i korridoren. Jeg kunne ikke bevæge mig, 
ikke trække vejret. Når jeg lukkede mine øjne og forsøgte at ånde fred til mit hjerte, 
stod hendes hvide ansigt dansende for mit indre blik. Og bag ved det, de andre an-
sigter, de døde fra lunden. Min mors skygge rakte ud efter mig.
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Dræb mig bare, Muin, dræb mig, jeg vil, at du skal dræbe mig. Jeg så, du gerne ville. Jeg så 
det i dine øjne. Du kan, jeg ved du kan, så let som ingenting kan du dræbe mig, der fødte dig, 
du kan give mig den modsatte fødsel, du kan give mig døden. Du, som er dødens barn selv... 
Hører du? Du er dødens barn. Datter af mørket!

Jeg stønnede højt og løb ud til de åbne mosehuller.
Jeg vandrede hvileløst op og ned gennem mosestierne, med vandet piblende om 

mine bare fødder og ansigtet mod månen. Til sidst fangede jeg i et hvidt måneglimt 
musvågens øje. Den sad på en af pælene. Vi stirrede på hinanden. Den skrattede kort 
og rokkede lidt frem og tilbage, og nikkede. Jeg nikkede også, og et øjeblik mærkede 
jeg dens fjerdragt kildrende omgive mig. Ganske kort. Nok til at jeg vidste, jeg en-
delig kunne, og at dette var musvågen, der hørte til mig. Den havde valgt mig! Det 
fik mig til at le. Den fløj ud over moserne ved min stemmelyd. Jeg så efter den, og 
gik hjem med en følelse af at have indgået en aftale med fuglen. Skyggerne mellem 
de mandshøje siv og elletræernes flimren skræmte mig ikke længere på hjemvejen.

Ved daggry fandt jeg lidt ro. Belthain3morgens sol stod op over krattet og gen-
nemlyste disen derude. Jeg sov, frysende, sammenkrøllet i min køje i Pilehulerne. 
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Efle Traust

Har du savnet mig, freykvan?
Mærkeligt at visse ting ikke ændrer sig gennem hverken måneder eller år. Samme 
øjeblik, Efle så Skijpas glatte ansigt, den perfekte profil med ørnenæsen, det kraftige, 
blonde hår og de smalle læbers krusede smil, rystede han så kraftigt, at han måtte 
standse op, ude af stand til at sætte den ene fod foran den anden. Han trak sig ind 
bag en søjle og tog sig til hjertet. Den solbrune skikkelse iklædt skibenes officielle, 
lysegrønne kåbe stod lænet op ad væggen til køkkenet og talte afslappet med nuin-
halren4. Mikill Nuin var iklædt en kappe af fløjl, det lange hår lå som en ekstra kappe 
omkring ham. De tav, da Efle endelig trak vejret dybt, trådte ud fra søjlegangen og 
tvang sine skridt ned mod dem. Mikill bøjede sig frem og lyttede til noget, den lyse 
hviskede. Begge brast i latter. Efle kvedjede5 i retning af Mikill Nuin og nikkede med 
tilkæmpet ro til den nyankomne, mens han stirrede ufokuseret frem for sig. Mikill 
talte gennem sin latter. 

– Men næ, se der, god morgen, om ikke vi hilser Efle. Skijpa, du husker vel Efle.
Skijpa drejede sig og kvedjede overdrevent. Han løftede sine stærkt blå øjne til 

Efles i et spottende smil. Skijpas hud var gylden med en rødmende tone fra vind 
og vejr. Når han stod i halvlys som nu, var det som om han glødede af indvendig 
ild. Efle kendte hvert træk, hver smukt formet muskelbane, og hans hænder kunne 
male den skikkelse og den profil udenad; uden bevidst styring ville hans hænder 
kærtegne og bekræfte den perfekte form og de stærke farver.

– Godmorgen, Halte. Å, om forladelse, det er vel kynhalre6 nu. Eller skal vi sige 
Kynhalte?

Latter slog opover væggene. Efle lukkede øjnene et øjeblik. Han snappede efter 
vejret, før han rømmede sig. 

– G-godmorgen... N-uinhalre, og M-mester S-Skijpa.
Efle rettede sig op, og tvang sine ord frem med et smil, mens han stirrede på væg-

gen bag Skijpa.
– V-velkommen hjem. S-Skijpa. Før end ventet. Havde I en god fart?
Men Skijpa så langt på Efle og lod sine læber skilles, lod sin tunge drillende glide 

over dem, og forme et sensuelt kys. Efle sank hårdt. Skijpa lænede sig tilbage mod 
væggen og lo. Efle hørte mod sin vilje, hvad manden tænkte. Det stod tydeligt frem 
i det blå blik. 

Har du savnet mig, min villige freykvan7? Kom og få det kys, du har vansmægtet efter disse 
lange måneder.

Manden slog ironisk ud med sin hånd, og gjorde et lokkende tegn. Mod sin vilje 
stirrede Efle igen hypnotiseret på de varme, våde læber. Han huskede i et indre drøn 
af lyst den mund. Han mærkede selv, hvor han rødmede dybt, så ned og hviskede.

– Jeg... jeg må videre... op til S-sannmattre.
Mikill smilte drillende, og anslog en let tone. 
– Å, ja, det går vel ikke at lade tignen8 vente, vel, Efle Traust, sæt han tog Dem i at 

være behæftet med fejl. 
Efle tvang sine skridt forbi Mikill, og smilte stift. Skijpa rettede sig op og skød sig 

ind foran Efle, der måtte standse. Han valgte at stirre ned for sig, og lod øjnene kon-
centrere sig om solpletterne på stengulvet. Skijpa hviskede til hans øre. 
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– Åja, Efleskat, sig mig nu, skal jeg mon snige mig ind til dig i nat. 
Han slog ud med armene, og vendte sig til Mikill. 
– Og lad så foruneytiren9 som din fader give mig det langskib, de netop arbejder 

på, som medgift. Noget for noget.
De to andre brast i latter, der stod i bølger over dem. Efle trak sig langs væggen, 

og så stift i gulvets sten, mens han kantede sig forbi mændene, velvidende, at hans 
skavank netop derfor ville være endnu tydeligere. 

Han stod stille en tid foran foruneytirens dør, og prøvede at få sin vejrtrækning i 
ro. Han trak vejret med en fnysende lyd gennem næsen og måtte standse. 

Der var venligtblålige skygger her, han kunne læne sin pande og pandeøjet imod 
kolde paneler et øjeblik, før han bankede på.

Gort Sannmattres profil stod aftegnet med klare konturer imod morgensolen. Han så 
ud over havet, mens han med langsomme bevægelser trak i en lysegrøn tunika. Han 
knappede de broderede manchetter, strøg med begge hænder gennem det hvidlige 
hår, og vendte sig med et bistert smil.

– Efle! min dreng. Glædelig belthainmorgen.
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Unna Muin 

Gemte og låste rum 
Mormoders inderste sal var dunkel, kun oplyst gennem krystalkransede glughuller, 
hvorigennem lyset spaltedes i prismeregnbuer, når solen af og til nåede dertil mel-
lem piletræerne over hulen. Pileflettet hang ned som glitrende forhæng, og i midten 
af salen klukkede et springvand sagte.

Jeg kunne akkurat høre dem mumle; piletræerne, egene, hylden og rønnen om 
mig. Jeg havde bevidst og tålmodigt optrænet den evne. På den måde vidste jeg 
også, i hvilke mine grå trælærerinder kunne dukke op, og hvordan jeg skulle undgå 
dem. 

Jeg stod stakåndet indenfor døren og lagde min hånd mod mit hjerte. Jeg havde 
vænnet mig til at glide frem gennem skyggerne, velvidende, at intet for alvor var 
skjult for mormoder Sailles blik, hvis hun valgte at skænke det interesse. Pilemode-
ren Saille, var den ældste og hidtil viseste og skarpeste skygne10 af alle. Pilehulerne 
selv var forbundet til Sailles hjerte, og træerne så alt, som hendes skygneøjne ikke 
opfattede. Men jeg havde lært mig at gøre mig transparent, tavs, tankeløs og ånde-
drætsstille. Hvis jeg gjorde mig helt blank og konturløs og brugte den gamle nøgle, 
“Det indre er eet med det ydre”, kunne jeg holde mormoders øjne borte fra mine. Og 
fra mine tanker. Mit væsen ophørte på en eller anden måde, og jeg var bare. Jeg var 
det glitrende sollys eller stenene, løvet, der blafrede, eller pileflettet. Og netop den 
gennemsigtighed beskyttede mig. Mere end noget andet hjalp det dog, at hun ikke 
interesserede sig synderligt for mig, men som regel bare lod mig være i fred ud fra 
tanken, at hvis jeg ikke af mig selv meldte mig som et problem hos hende, var alt 
godt nok, og hun behøvede ikke beskæftige sig med mig.

Jeg havde gaven tvefoldigt og så dybere end nogen, ingen tålte dybet i mine øjne, 
hverken de gode præstinder i Lunden11 eller trælærerinderne. Kun mormoder ud-
holdt mit blik, og så blot smilende tilbage med et tilsvarende. Men også hun forblev 
tavs, og så tankefuldt bag mig af og til, mens smilet blev køligt og øjnene observe-
rende. Jeg havde omsider lært mig en særlig blankhed overfor hende. Og da den 
virkede, indså jeg, hvem jeg var. 
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Efle Traust

Hvad bliver det? 
– Jeg har brug for dit svar, Efle. 

Foruneytirens ord gav ingen mening i Efles ører. Han gled ned på den første stol, 
der stod ved dørene. Gorts skygge dansede grønligt over gulvet. Over ryggens kon-
tur flimrede havblink, og afslørede en sårbarhed, skjult for andre, men åbenlys for 
Efle. Han mærkede den snurrende fornemmelse af et klarsyn, og åndede det dybt 
igennem sig. Den store mand viste sig for ham i det øjeblik uden magt. I stedet lå 
en tung byrde af tidsbinding, sorg og smerte over mandens skuldre, som han ikke 
klagede over, ikke fortalte andre om, men skjult var forpint over. Der stod skjulte 
strimer af gråviolette og grønne farvetrækninger over Gorts øjne, og ned over hele 
hans skikkelse. Omkring hjertepunktet drejede et gråsort lag af smerte, tanker og 
farver, der udmattede lysånden i Gort, som var det selve Den sorte Tåge12. 

En stor ømhed for den ældre greb Efle.
Gort gned sig over panden. Huden havde en smal, rød stribe, hvor sølvringen 

plejede at sidde. Han havde, ligesom Efle selv, frysende bare fødder. Uden sine tig-
nklæder så manden skrøbeligere ud, pludselig var den gennemsigtige, trætte hud 
under øjnene tydelig, og skuldrene virkede rundere. 

Gort drejede sig, da han mærkede Efles stirren, og løftede hovedet. Det gav et sæt 
i foruneytiren ved det uforskansede møde med Efles blik. Efle rejste sig. De stod en 
anelse forlegne overfor hinanden. Gort rømmede sig. Han så ned og hviskede uvant 
fortroligt. 

– Jeg... er jo... nødt til det, søn. Rejsen... 
Han gjorde en ubestemmelig, opgivende gestus, men formåede ikke at stille 

spørgsmålet, der skjult flød om ham. Efle rakte dristigt ud og lagde en hånd mod 
Gorts hjerte, prøvede at trække vejret dybt gennem sig, og skjult ånde varmt lys mod 
mandens smertepunkt. Han så sin hånd gå ind gennem det sorte og trak umærkeligt 
trådene bort fra Gorts hjerte. Gort så op, blikket var uvant blottet. Et næsten uhørligt 
tanketaleord13.

...skygne?
Efle rettede sig op og holdt Gorts øjne fast. Et øjeblik blev de begge flyttet udenfor 

deres sædvanlige virkelighed, et øjeblik så de kun hinanden i sjælens nøgne sand-
hed, uden roller. 

Endelig nikkede Efle.
– K-kære Sannmattre. Alt...
Efle åndede, umærkeligt for den anden, lys gennem sig for at opløse de sorte trå-

de. Han klarså en skjult kugle af lys gå fra sit hjerte ud gennem sin håndflade, flyde 
op og danse over sin hånd for at trække mørket med sig i en spiraldans. Han slap 
foruneytirens blik og gentog stilfærdigt. 

– Alt... er som det skal være... 
Gort så også til siden igen, denne gang arbejdede den skarpttrukne kæbe. 
– Tak, min dreng. Skygneser du det? Det gør godt at vide...
De stod en tid i tavshed, før foruneytiren foldede armene, rømmede sig og prø-

vede at smile sit sædvanlige strenge smil. 
– Nå, Efle! Hvad bliver det?
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For Efles indre øre lød moderens stadige advarsel, når hun om og om igen havde 
indprentet ham den gamle sandhed.

Skygner kan og må ikke lyve. De kan kun tale sandt. Ellers mister de deres klarsyn, og alt 
vil blive gråt og meningsløst for dem.
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Seende lytten
Da han kom ud af Gorts stuer, var alting for altid forandret. Han lukkede stilfærdigt 
dørene efter sig og nåede ned, ud for musiksalen, før han pludselig mistede balan-
cen. Omkring ham bølgede rummet.

Skygner kan og må ikke lyve. 
Han stod en tid uvis, gned sig over øjnene, før han trak sig gennem salen og fam-

lede dørene åbne. Han satte sig på den gamle stenbænk i æblehaven, der lå mellem 
Muorsalene og Egehusene. Hjertet gjorde ondt, han kavede efter luft og lyttede pa-
nisk ind bag smerten. 

Hjertets sandhed. Søg altid hjertets sandhed. Uanset hvad det koster...
Han lænede sig mod egeløvet bag sig og forsøgte at tvinge en grådansats tilbage, 

mens han i tanken greb efter helligord som efter en redningsplanke.
Jeg er tryg i Urvældet. Bevarer freden i hjertet trods ydre uro... 
Lette fodtrin over græsset. En fregnet hånd på Efles skulder. 
– Traust? Er der noget galt?
Han tog sig til brystet, før han mødte sangeren Querts grønne blik. 
– Jeg ... hv-hviler mig l-lige. Kan jeg sidde lidt her hos d-dig, inden jeg må v-videre?
Quert strøg sit røde hår bag sit ene fregnede, lange øre, der derved kom til at stritte 

uelegant ud i luften. Han nikkede roligt. 
– Ja, men, selvfølgelig...
Quert gik til et havebord, skænkede af en blå vandkande, lukkede øjnene, sang en 

takketone til vandet i glasset, rakte ham det og smilte opmuntrende. 
– Velsignet vand til en velsignet mand. 
– Tak... 
Quert skottede til ham, men spurgte ikke, hvor Efle havde været, udstrålede blot 

som sædvanlig sval venlighed og ro. Efle sank lettet tilbage og drak dybt af glasset. 
Quert så ud over havet, og nikkede. De nød begge freden, og det bløde sus af løvet 
længst borte. 

Stilhed.
Efle gav slip, nød havens fred og lyttede ind mod egen. 
Vennen lænede sig da lidt frem og intonerede, som forsøgte han at synge med en 

musik, der allerede foregik i træernes bevægelse.
– Ougham... 
Løvet svarede med en intensiveret hvisken og en vild og heftig fuglekvidren. 

Quert lo, tilbage i sin muntre undren. 
– Hørte du, at træet svarede mig? Og nattergalen, nu! Efle, midt på dagen. Hører 

du den?
Efle måtte smile. 

Da raslede det pludselig i træerne over dem, og ud af løvet svang sig en grønelver-
skikkelse af ubestemmelig alder. Mandens bevægelser smidige og elegante, og han 
gav selv mindelser om et træ i vinden. Det for grønelverfolket så karakteristiske 
grønligbrune hår var samlet i mange sidefletninger, men løsthængende og langt på 
baghovedet. Huden var grønbrun med et gyldent skær, hvor sollyset ramte. Han var 
klædt i en lang kjortel, der oprindeligt måtte have været kostbar, broderet og af den 
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fineste skovsilke. Nu var den iturevet forneden og snavset. Det gnistrede af skjult 
lys ved mandens bevægelser, da han barfodet sprang ned fra grenene og landede i 
græsset foran de to venner.

Quert rejste sig og kvedjede tøvende. 
– God dag?
– Ja, dagen er bestemt god! Jeg er jo blevet sunget frem.
Den fremmede talte egemål men med en kraftig accent, en undertone af gamme-

lelvermål med rullende, hårde konsonanter. 
Efle rejste sig også. 
Den anden fortsatte sine ord utvunget og lattermildt. 
– Ja, og så mærkede jeg en seende lytten!
Han lo lidt. 
– Om det giver mening? Seende lytten! Giver det mening?
Quert lo.
– Ja, lige her giver det udtryk vist mening. Velkommen mester...?
– Jeg er Ioho... kommer fra den anden side. Gammel Asmeginven. Noget siger 

mig, at jeg er landet det rette sted? Asmegin bad mig opsøge sin søn, hvis jeg kom 
forbi Egelandene... Så må jeg jo se, om jeg kan finde ham...

Grønelveren14 drejede sig, greb provokerende bevidst Efles øjne og trak dem frygt-
løst med sig langt ind bag sine øjne, bag den forreste del af synet. Ingen, udover 
lysiduirren15 selv, havde turdet eller evnet det nogensinde overfor Efles øjne. 

Efle smilte uvilkårligt undrende og tillod det.
Kom se i mig! Lad mig se dig! Jo, kom, kom nu.
Grønelverens tanketale var usædvanlig klar og udfordrende. Han nikkede mun-

tert, løftede et øjenbryn og trak hænderne igennem sit hår. Efle mærkede i det sam-
me mandens duft og snappede efter vejret. En god, røget duft iblandet en olieduft 
som af caprifolier og fyrretræ. Et sug af behag gik gennem Efles krop. Manden løf-
tede sine brune hænder ud for Efles i kvedjehilsenen. Han førte dem samlede til 
pandens skjulte lyscenter og ned. 

Efle besvarede hilsenen. 
– Glædelig Belthain... Jeg kommer fra Dølgeskoven. En glæde at møde Dem... 
Han smilte hvidt og fastholdt Efles blik, mens han igen strøg en snavset hånd 

gennem sit grønsorte hår. Efle mærkede det, som blev hånden trukket gennem hans 
eget hår. Grønelveren blinkede. 

– Dette bliver godt. Det bliver rigtig godt.
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Unna Muin

Krystalviden
Jeg gik, som så ofte tidligere, i hemmelighed nedad trinene, til de gemte og låste 
stenrum, under salen. Dørene var for andre fastbundne med min mormoders ma-
giske kunst, men de åbnede sig for mig, uden at jeg berørte låsen, blot ved mine 
hviskede ord. Jeg trådte ind. Der duftede blødt af røgelse og muldjord. Gulvet var af 
krystal, lagt i gamle mønstre og på farvet sand. 

Igennem glughullet over salen, så jeg lige op i den blå himmel. Jeg slog op i folio 
på folio, læste de tunge bøger, der lå på pultene hernede, pustede støvet af dem, 
studerede og memorerede remserne, stirrede på symbolerne til de gav mening. Det 
meste erindrede jeg fra tidligere liv. Andet gentog jeg for mig selv, til det menings-
løse opløstes og pludselig faldt på plads for mit blik. Jeg blev træt og lukkede øjnene, 
men tog mig i det. Jeg måtte ikke falde i søvn, men udnytte den fredelige stund bedst 
muligt. Jeg spærrede øjnene op. 

Da strejfede solen gennem glughullet noget glitrende. Stenen i gulvmønsterets 
midte strålede lokkende, kaldende. Jeg satte mig på hug, og strøg over gulvet. Tø-
vende løsnede jeg midterstenen fra gulvmandalaens centerpunkt, og holdt den op 
mod lyset. Krystallen, en fuldendt kugle, passede netop til lyssfæren i min håndfla-
de. Som altid undrede det mig et øjeblik, at mine fingre var ungpigefingre, ligesom 
min krop en ung krop. Min ældgamle sjæl spejdede hjemløst efter at genkende sig 
selv i den forholdsvis nyvalgte krop. 

– Jeg er villig til at erindre alt, til at vide, og frem for alt til at se, og jeg tager imod som 
gave. Alt jeg ser, er fra lyset, i lyset, og mine egne tanker har jeg hidtil ladet sløre mit klarsyn. 
Mine egne tanker er illusion. Jeg hengiver mig til at se... uden fordom. 

Jeg sang en tone til krystallen med min barnlige stemme og trak seerstenen ned til 
mit pandeøje. 

– Ougham... 
Jeg er intet, lyset er alt. Jeg frygter intet, jeg er tryg, for jeg er i evigheden, alt andet er 

illusion. 
Jeg lagde krystallen mod min pande og mumlede imens frem for mig. 
– Skyg, skyg... syn, syn...
I krystallens midte dannedes en lyssfære, der gik gennem pandeøjet, ind i mig 

selv, ind i min hjerne, hvor den åbnede for nogle lysbaner, der stod over mit kranie. 
Da så mine øjne klart og uden muligt skjul ind gennem mig selv, åbnede mit hjerte, 
jeg skygneså ned i mit hjerte, og jeg blev slynget ind i det klare lys. Oplevelsen var 
så voldsom, at jeg blev fysisk kastet omkuld. Ingen hørte mig heldigvis, da synene 
strøg igennem mig, og bogstaveligt væltede mig ned mod gulvet. Jeg famlede over 
stenene. De første erindringslag var altid de sværeste, dem, der lå tættest på. Jeg 
observerede mig selv med en kølig del af min bevidsthed, som den unge pige, der lå 
grædende og mumlende hen for sig i jordrummet, mens hun forsøgte at forstå, hvad 
der skete. Mit inderste fokus var urokkeligt. 

Siden kom de oprindelige syn, og jeg tillod dem.
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Efle Traust 

Trommeslageren
Quert bød dem på mad, og den fremmede spiste sultent på en måde, der fortalte, 
han måtte have fastet for længe. Grønelveren spiste med rappe fingre, der fløj over 
fadene. Han suttede sanseligt på fingerspidser og rev fedtede kødtrevler af delikate 
fuglelår, mens han af og til skottede mod Efle. 

Quert drak en skål med gæsten, gik derefter til sin harpe og stemte den stilfærdigt. 
Han slog prøvende en akkord an, og den anden løftede straks hovedet og nikkede.

– A...
Gæsten slap, trods sin tydelige sult, straks maden, tørrede sine hænder i kjortelen 

og trak i en vadsæk, han havde båret på ryggen. Han trak en tromme frem og råbte 
lattermildt.

– Hvad mon himmelsangeren synger, om jeg spiller dette? 
Fra lette slag, der var som bølgende penselstrøg, voksede intensiteten og vildska-

ben i trommerytmen, gradvist blev den duvende, tung og medrivende. 
Quert lyttede en tid. Hans sang nåede et højdepunkt med en lang tone, som han 

henrykt bredte ud.  
Efles øjne løb hemmeligt nydende over trommeslagerens skikkelse. 
Ioho sang med den grønbrune overkrop lænet ind over sin tromme og øjnene luk-

kede. Da drejede han sig brat og så direkte i Efles blik og brød ud i en rå tone, impro-
viserede i modharmonier med en mørk stemme, der udtrykte et sløret, favnende fø-
lelsesdyb, som Efle hidtil kun havde mødt i malerier, ikke i musik. Musikken løb ind 
i hans lyscentre, bølgede ekstatisk gennem hjertet, og bredte sig som en velgørende 
varme i hele kroppen. Efles øjne brændte, og en tyngde ramte ham i mellemgulvet. 
Hvem var denne fremmede, at Efle om ham så gnistrende ild og farvedans af regn-
buer! Netop som han tillod sin sjæl spørgsmålet, forstod Efle, at han genkendte den 
anden dybest i sig selv; flimrende billeder fra tidligere liv og tider fløj gennem ham, 
for hastige til, at han kunne fæstne sig ved et enkelt. Han forsøgte at gøre sig rolig.

– Jeres musik...
Efle var hæs. 
– ... Er helt... vidunderlig! Helt... 
Ioho nikkede, drejede sig, men gjorde bortvendt smilende et lille bekræftende tegn 

med sin hånd, som var Efles ord en selvfølge for ham. Han satte sig uden at se på de 
andre, henslængt på en havestol, bøjet over en samling af Querts strengeinstrumen-
ter. Han afprøvede dem med små legende improvisationer, der klang ud i rummet, 
som en forlængelse af stilheden. 

Quert så uskyldig glad ud og strakte ekstatisk sine hænder over hovedet. 
– Hørte du det, Efle? Hørte du det, gamle ven? Hørte du, hvad der skete? Uhindret 

lys i lyden! 
Efle rømmede sig. 
– Netop, Quert, du siger det. 
Quert lo højt og lænede sig tilbage, lagde sine fødder op på bænken foran sig. Efle 

sukkede og rejste sig. 
– Tak for nu, v-venner. Jeg m-må hellere...
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Quert drak smilende af sin æblevin, mens han smøgede sine ærmer op over de 
brede, fregnede arme.

– Hvorfor har du så travlt, at du ikke kan nyde gamle og nye venners selskab? Er 
det Gorts afrejse? 

Efle nikkede.
– Så han rejser virkelig? Mere end 2 år har han tøvet... først på grund af Asmegin 

og lunden. Siden fordi Lysibeith skulle føde deres datter. Og fordi ingen af de for-
gyldte sønner er vendt tilbage... kun korte beskeder om deres færden er udvekslet, 
ikke eet personligt ord til faderen. Men nu, hvor den unge Skijpa er nået frem til 
Belthaine, og det nye silfreskib ligger færdiggjort, er tidspunktet vel optimalt for en 
rejse til Muorlandene16 for Gort? Om et par dage, under belthainvelsignelsen, om jeg 
gætter ret? 

Efles stammen vendte brat tilbage som en heftig krampe, der tvang hans hoved til 
en side, og hindrede ham i at tale. Han sukkede, og afventede ro, før han forsøgte 
at svare. 

– J... ja. 
Vennen strøg tankefuldt over sit glas. Han rømmede sig. 
– Og Gort vil ikke beordre sønnerne hjem? Kærlighed skal være nok for Sannmat-

tre, ikke sandt? Gort må være i vildrede, hvordan han...
Efle gjorde en bekræftende bevægelse, rakte frem til vinkaraflen og forsøgte at 

skænke sit glas, men hænderne dirrede, så han spildte. Grønelveren kastede håret 
tilbage, greb tavst et vinglas, drak tørstigt, mens han lyttede og så på de to andre 
over glassets kant. Quert sad en tid tavs og så grundende på Efle. 

– Aha!
Tal roligt med mig, Efle. Jeg er jo din ældste ven.
Efle drak, men måtte holde om bægeret med begge hænder. Han strøg sig over 

panden, lo lidt og snappede efter vejret. 
– Ja... 
Han tvang sig selv i ro, men talte ord forblev umulige. 
Quert slog ud med armene.
– Men... Efle! Det er jo helt urimeligt! Du er skygne! Ikke en tign! 
Quert rejste sig oprørt og tog i Efles skulder.
– Her, drik, kom, jo! Endnu et glas, i dag skal du vist for en gang skyld drukne dit klart-

seende blik i beruselse. 
Han skænkede Efle ny vin, og de drak. Ioho hilste på afstand og drak også, stå-

ende ved bøgehækken. Efle så magnetisk op i det stærke blik. Den anden gjorde en 
bevægelse med sit glas.

– Hør... lad mig hjælpe Dem, Traust... 
Der dannedes en bro af varme ved blikket mellem dem. Grønelveren smilte lyst, 

trak vejret dybt, og åndede blødt frem for sig. Efle åndede samtidigt med den anden.
– A... men... hvad... mener De, Ioho af Den anden Side17? 
– Med tingene her... mens Sannmattre er borte. Jeg forstod lige, her, lige nu... Jeg 

forstod, hvad jeg skulle på min rejse herovre. Hvad der kan være et passende gøre-
mål for mig... Lad mig hjælpe Dem med at afløse tignen... 

Ioho smilte roligt og drak. Han blinkede muntert til Efle. 
– Jeg går ud fra... Det er jo det, han har bedt Dem om, ikke? 
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Varmen bredte sig i Efles bryst, og den fortsatte ned i hænder og fødder. 
Ioho slap hans blik og så ned for sig. 
– Jeg har en del erfaring med den slags. Og jeg bliver her bare en tid. Mit hjemland 

har kun godt af at mangle mig lidt længere... 
Han løftede kort efter igen sit blik og hviskede. 
– Og jeg... vil gerne være her. 
Han tanketalte blødt videre for Efles indre øre. Øjnene glimtede.
Hos Dem, Traust. Det vil jeg. Jeg vil gerne være hos Dem. Nu har vi jo endelig fundet frem 

til hinanden. 
I et glimt forstod Efle da, at grønelveren var skygnekyndig og genkendte ham, på 

tilsvarende vis som han selv havde genkendt grønelveren. Han forstod, at han selv 
var blevet skygneset, og at det også var muligt at skygnese dybere, hvad der lå ufor-
talt om den anden i det skjulte. 

En grøngylden ring, en flimrende energi, skarpe, gamle øjne, der søgte i tåger, en stadig 
kalden, skærende gråd og en fortættet, tung stilhed, rødder, der løb under jorden efter en 
løbende skikkelses trin. Stakåndet løb. Lytten. Stilhed igen, en heftig raslen gennem træerne, 
før de stod med lamslået, ubevægeligt løv. 

Ioho mærkede det omgående og snappede efter vejret. Han gav et ryk tilbage, og 
det sorte blik blev alvorligt. Han formåede at parere Efles skygneblik, og Efle følte, 
hvordan blikket blev tvunget bort fra grønelveren, og hvordan den brat opståede af-
stand mellem dem, efter deres gensidige sjælsåbning, nu føltes som en uudholdelig 
smerte. En blokering på så aktiv en måde var aldrig sket for Efle før; kun meget få 
kunne sanse, hvad der skete i Efle, og endnu færre var i stand til at blokere for hans 
syn. Efle sank forlegent. Tanken fløj straks fra ham. 

Om forladelse! Ioho. Mine øjne... løb vist fra mig. 
Nej, nej, mester Efle. De er en stor skygne... Alt er vel. Tænk ikke derover. Det er i orden. 

De så skam sandt... jeg måtte brat forlade mit hjem... Men netop derfor har jeg ingen planer, 
og kan være her... 

Ioho svarede i letløbende og utvungen tanketale, rømmede sig, men sagde intet 
mere. Øjnene var blevet sorte og tunge. Noget sad bittert om hans mund. 

Efle tvang sig til at slippe trommeslagerens blik, og nikkede ubestemmeligt. Han 
trak vejret i små stød. En sær fornemmelse, som små lyn af smerte, strøg ned gen-
nem hans krop. Han gjorde et tegn til Quert uden at se mere på Ioho og tvang sine 
ord frem.

– Men... I to skal arbejde videre med jeres himmelmusik... Tak, at jeg måtte være 
den f-første til at høre den... Quert, hør... prøv at arbejde med pr-præstinde Oir på 
den m-måde!

Han kunne ikke udholde, om øjnene allerede havde kostet ham det, som øjnene 
netop havde givet; skuffelsen smagte allerede bittert. Han vendte sig brat og gik 
famlende som en blind gennem haven, tilbage igennem Muorsalenes havedør, over 
atriumhallen og ad trapperne til sin lejlighed. Ind i mellem hørte han sin egen stød-
vise vejrtrækning. 

Først da han var indenfor sine egne døre, kunne han give efter, kaste sig på sin 
uredte seng, trække tæppet op over sine øjne. 
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Fugleøjne
Hun er hvid i ansigtet, og omkring hende bølger en dis, et slør af mosens tåge. Hun træder i 
det sortladne vand og synker i til knæene, mens hun spejder med store, vidtopspærrede øjne, 
der på samme tid er uskyldige som et barns, og skræmmende dybe, hvasse som en rovfugls, 
ældgamle. Der sidder dyndkager på hendes underarme, og hun stryger sig over hoved og hår 
og ser sig over skulderen. Hun drejer sig langsomt, og skotter gennem håret til ham. 

Kommer du? Husker du? Kommer du efter mig? Eller lader du mig alene herude? 
Hun sætter sig på en græstue og brister i gråd, mens vandet langsomt stiger op over hendes 

blålige, bare ben og truer med at nå hendes kolde krop. Hun læner sig frem over sig selv og 
knytter sine næver mod sine øjne. Gråden går over i en mærkelig tuden, et langsommeligt 
skrig, som omsider får lyd og udtryk. Hvæsende, utæt, men skingert. Hun rækker hænderne 
frem, og munden åbnes. Der flyder pludselig blod fra mundvigene, nedover halsen, og ned i 
den lasede kjoleåbning. 

Violøje. Jeg kalder på dig! Se mig, se mig, se mig! Viol!
Efle mente, at han vågnede. Men billedet af pigen stod stadig foran ham, da han 

åbnede øjnene. Drømmen fortsatte for ham i vågen tilstand. 
Hun stirrer mod ham. Der løber også blod fra hendes fingre. 
Han stønnede højt, men lå lammet, som altid under de vågne sanddrømme. Han 

hev efter vejret, men kroppen var lukket ned og adlød ikke. Han svævede over krop-
pen. Hjertet gjorde bandsat ondt, som udvidedes det langsomt og støt. Han igno-
rerede den fysiske dødsangst og åndedrætspanikken, og tvang sine tankeord frem. 

Hvem er du? Hvem er du? Hvor er du?
Hendes øjne udvides, da han svarer. Hun bliver endnu blegere. 
Hører du mig derude? 
Hvor er du? Kære pige, jeg ved ikke, hvor du er?
Hun tørrer blod af sin mund, men det vælder stadig frem. 
Jeg kan snart ikke mere... 
Nej... Jeg ser det. Jeg ser dig. Jeg kommer. Jeg kommer til dig, min ven. Men hvor er du? 
Hun rækker opgivende begge hænder frem. Knuget mellem fingrene er moseuld, tørv, en 

pilegren. Synet blegner, bliver en mælkehvid dis, for til sidst at svinde hen over væggen og 
opløses i sollyset. 

Efles krop lå som død. Han gav en hivende, grim indåndingslyd, og med vilje-
styrke tvang han sin sjæl til at vælte kroppen om på siden. Han fandt ned i sin krop, 
lagde sig tilbage i sengen og forsøgte at få ro på sit hjerte. Pulsen drønede i ørene, 
og han var svedig. Han famlede frem for sig, fandt et vandglas og drak i dybe drag, 
strøg sig over ansigtet, og trak vejret tungt nogle gange. Han satte sig op, men rejste 
sig ikke, blev siddende på sengekanten. Endelig rakte han ud og trak klædet af ma-
leriet, som han netop havde arbejdet på de sidste par dage og som stod ved siden af 
sengen.

Det samme ansigt, de samme øjne stirrede på ham mellem farvernes disede strøg. 

Han havde selv malet hende frem.
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Unna Muin 

De violette øjne 
Ikke alt så jeg klart, men jeg så ham. 

Over hjerteskålen svæver øjnene. Alle øjnene. Der er mange øjne, i hans pande, ho-
ved, hænder. Der er endda også øjne på de sære vinger, der står som snurrende hjul 
af lys om hans skikkelse. Det ser skræmmende ud, indtil jeg slipper mine forvirrede 
tanker. Han nikker, og synet sløres et øjeblik, før han vender tilbage i en mere for-
ståelig skikkelse, en mand, der smiler mildt, omgivet af det skjulte, gyldne lys. Jeg 
registrerer, at mit hjerte udvides og brænder på en måde, jeg genkender fra gamle 
tider, men endnu ikke i dette liv. 

Jeg rækker ud. Han rækker ud. Sitrende hænder med øjne inde i håndfladen. De 
hænder er, ligesom mine egne, sarte, flimrende af den sære energi, der sanser mere 
end andre. Jeg løfter både mit almindelige blik og mit pandeøje. Og møder hans blik. 
Øjnene foran mig snurrer, varmer, stryger igennem mig.

Du har valgt at beholde øjnene. Har du dem også i din fysiske krop? På planeten. Hvordan 
kan man det? Stjerneøjnene? 
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Efle Traust

Hvad ved du?
– Du opsøgte ham, så på ham med himmeløjnene, og Gort forstod straks, at du måtte 
være søn af en af dem! Mod min vilje er du flyttet derop. Forstår du ikke, at det var 
netop det, jeg ville hindre? 

Moderen så skarpt på ham, igennem det forstørrelsesglas, hun næsten altid bar i 
en kæde om halsen, men som nu sad fastklemt i venstre øjenhule. Hun holdt en tynd 
sølvwire i vejret, missede imod det stærke lys fra sin lanterne. Hvide dampsøjler 
stod svagt omkring hende. Hendes klartseende blå øjne var begyndt at løbe i vand 
på det seneste, især det højre, og det generede hende. Hun havde sorte, kraftige 
øjenbryn, det gav hende et undrende udseende, og et specielt ansigt, med de høje 
kindben, og den svungne næse. Hendes hår var som altid stridt og uredt, i bølger lå 
det nedover ryggen, foran fastholdt med to klemmer. Det var blevet hvidgråt. Hen-
des arbejdskåbe havde store huller, var slidt og fyldt med farvepletter. 

Der duftede hjemligt i stuen af metalliske opløsninger og farveblandinger til 
hendes skitser. Små røgelseskar fyldte luften med aromatisk men tung og til tider 
kvalmende duft, og pudsige skulpturer mødte blikket og brød de åbne linier. Der 
hang krystaller fra loftet og vindklokker i vinduerne, og enkelte perleuroer af egen 
kreation, som fangede blikket og drejede drillende rundt. Hvor krystallerne fangede 
solstråler, dansede regnbueprismer over de grå vægge.

Han havde hugget brænde med småbrødrene, tvillingerne på ti, til hjælp. Den 
mellemste broder var netop påmønstret et skib, og moderen manglede den fysiske 
hjælp, som den stærke femtenårige dreng havde givet. Efles skygge var sortblå, og 
konturerne viste en haltende krøbling mod træværket. Han begyndte at stable bræn-
det, og drejede sig bort fra moderens skygneblik. 

– N-nu har d-du brænde herinde til et par d-dage, Kjertis. 
– Tak, skat. Det er sødt af dig. Hørte du mig?
Han nikkede. Kjertis drejede sig efter ham, og skørterne fejede med rundt. Hun 

havde altid mange lag, uens sære sammensatte skørter, nogle for varmen, nogle for 
farven, nogle for stoffets struktur. Hun gned sig over øjnene.

– Jeg ved ikke, hvad der er værst, himmeløje, de gange du ikke hører mig, fordi du 
er distræt, glemsom og borte i skyerne, eller de gange, du bare vælger ikke at svare...

Hun smed med sølvrullen, og spyttede ordene frem.
Deres øjne mødtes kort. Hun så hastigt bort og rynkede brynene. Den smalle hånd 

tog hidsigt i smykkestenene foran sig. 
Han lagde sin hånd på hendes arm. Hun standsede arbejdet og så eftertænksomt 

frem for sig. Hun gjorde en synkebevægelse og så på ham gennem sit hvide hår.
Efle smilte roligt, tog sølvet, og klippede dele af til flere ringe. Han havde siddet 

med dette arbejde for moderen siden sin tidligste barndom, og fingerspidserne fandt 
af sig selv de rigtige længder sølv. Han løftede endelig atter sit blik til hende, men 
forblev tavs, lænede sig lidt frem, nikkede og blinkede. 

Hun smilte flimrende.
– A, ja, vist... Selvfølgelig har himmeløjet set det hele... Urvældet alene vide, hvad 

du mon ved... og hvad der var rigtigt at gøre!
Moderen rystede på hovedet. 
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Han lo lidt, rømmede sig og talte beroligende.
– Egen har fundet sit ubestridte a-agern i M-Mikill Nuin, egesønnens b-begavelse 

er lysende...
Så rettede han sig op. 
– Se i m-mig, lille mor. Se i mig.
Han så roligt i moderens sitrende blik.
Det var aldrig kun dit valg for mig, men ligeså vel mit eget! Hvordan kunne det være 

andet? 
Efle rakte ud og strøg vandet af moderens kind og smilte.
– J-jeg var, hvor jeg skulle v-være. Selvfølgelig valgte du ret... lille Kjertis. Men det 

gjorde jeg også. Jeg er, hvor jeg skal være. 
Moderen smed øjenglasset og gned sig heftigt over øjnene. Hun drak af sin the, 

tav, men Efle hørte hendes tanketale tydeligt i stilheden, som den flagrede urolig 
mod ham.

Men du har gaven dobbelt stærk... dobbelt tung at bære...
Hun greb hans hånd og så ud ad vinduet. Der løb ilinger af bevægelse over hendes 

ansigt. 

De sad tavse. 
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Unna Muin 

Hvad ved du?
Der lød trin bag mig, og en dør smækkede. 

Jeg rejste mig svimmelt. 
– Hvad laver du her? Ved månens hellige lys og mosens dis! 
Jeg havde ikke formået at opretholde min beskyttelse. Da jeg vendte mig, så jeg 

lige ind i min mormoders rasende blik. 
– Hvad har du læst? Hvad har du fundet... 
Hun bevægede sig som altid let og flydende, elegant som en vibration af brise i 

pileløv. Hendes raffinerede olieduft mærkedes i rummet. Hun strøg over bøgerne, 
mærkede efter. Hendes fine, seende fingre kunne mærke mig. Hun læste med sine 
hænder, sansede på omslagene, hvilke folio, jeg havde læst. Med bestyrtelse vendte 
hun sig. Ansigtets løbende baner af rynker sitrede og skjalv over udtrykket, der 
mindede om sorgblandet angst.

– Det hele! Du... har læst og tilegnet dig det hele!
Hun ledte efter ord. Pupillerne var sorte og bundløse.
– Men, hvordan er det muligt? Du er kun... et barn! Kun... seksten vintersolhverv?! 

En ulyksalig, ansvarsløs tøs, en mørkets barn af mine pilebørn! Slet ikke moden, slet 
ikke klar over, hvad en sådan skygneviden kræver! Arme barn! Har du været her 
dag efter dag, måned efter måned? Hvordan har du brudt seglene? Hvordan er det 
muligt, jeg ikke har set det? Mærket det? Hvordan er det muligt, at jeg ikke har læst 
det i dine tanker? 

Tanken fløj gennem mig og fik mig til at smile. 
De var jo ikke interesseret i mig, mormoder. 
Hun hørte min tanke. Ansigtet dirrede. 
– Hvordan er det muligt... Det er kun muligt...
Hun fuldførte ikke sin sætning, men jeg hørte tanketalen klart og tydeligt i stilhe-

den mellem os. 
Om du har gaven dobbeltstærk... om du er større skygne end... 
Der dansede støv i sølvstrimer, gennemskinnet af lyset fra loftshullet mellem os. 
... mig?
Jeg løftede mit hoved, foldede mine arme og så roligt på hende. 
Hun blev hvid i ansigtet. Jeg så vreden slynges gennem hende, få sit eget liv, og 

tage over enhver genkendelse, enhver flygtig stolthed, der kunne have været mig til 
del. Hun stirrede på krystallen, som jeg stadig holdt i min venstre hånd. 

– Min krystal! Min helligstjerne. Også den? 
Hun trak vejret dybt, og nærmede sig mig langsomt. 
– Giv mig den! Du burde ikke kunne tåle at røre den. Hvordan kan du holde min 

krystal? 
Hvad skal jeg stille op med dig? Hvordan skal jeg nu kunne kontrollere dig? 
Jeg så roligt tilbage. Øjnene var skarpe som kattens. Hendes natdyr. Jeg sukkede. 

Jeg tanketalte så enkelt som muligt og forsøgte at standse min egen dirrende krop i 
at svække mig med uroligt åndedræt. 

Det kan De jo ikke, Saille. Det har De aldrig kunnet... 
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Jeg rettede mig op og rakte hende roligt krystallen, der stadig afgav små lyn af 
energi til min håndflade, da jeg slap den. 

Hvad vil du? Hvad vil du, er du som din fader? Vil du magten? Magt over Oihn og mig? 
Magten over enhver, der kommer i din nærhed? Hvad ved du om ydmyghed? Hvad ved du 
om moral? Hvad ved du om andet end magtleg, der ligger i denne viden og kunnen...

Mit blik blev sløret af vand. 
Hun gøs, greb mig i overarmen og rystede mig. 
– Ah...
Jeg gav mig lavmælt af smerte, gjorde mig slap og tung. 
Hun slap mig forskrækket og slog sine hænder for sit ansigt. 



33

Efle Traust

Kortene
– Jeg... må låne orakelkortene i dag, Kjertis. 

Han skottede til moderen og rømmede sig. Moderen trak sarkastisk på øjenbrynet. 
– Er det mon nødvendigt for dig?
Efle rynkede bryn og satte sine fingerspidser sammen. Over væggen flimrede lø-

vet gennemstrålet af solen, det grønne løv dannede blå, dansende skygger på rosa 
kalkvæg. Han smilte og sukkede.

– J-ja, jeg forstår ikke helt, hvad der sker. Jeg må kontakte det ubevidste, ikke styre 
svaret, lege med hjælperne... Jeg har fået... skygnebesøg... Et kald.

Hun så op.
– En drøm?
– Ja...
Efle registrerede, at hans hjerte pludselig igen gjorde ondt. 
– Og jeg husker og ser åbenbart ikke selv klart hvorfor... Det er underligt for mig. 
– Nej, der sker for meget omkring dig... Du kræves for mange steder. Det er ikke 

underligt! Det kræver fokus at være skygne.
Efle sukkede og trak på skuldrene. 
De drak begge the. Moderen gik til sit skrin, tog kortbunken frem, stod en tid med 

dem, kærtegnede dem, før hun satte sig igen. Hun skød dem nærmere ham. Hun 
lukkede øjnene og fremmumlede sine helligord, mens Efle strøg over kortbunken. 
Han fulgte moderens ord og sad en tid stille, før han blandede kortene. De faldt 
levende og vibrerende mellem fingrene. 

– Et barn... En pige. Hun... viser sig med... 
Efle lukkede øjnene et øjeblik. 
– ... blod vældende ud af munden.
Moderen slog de skarpe øjne op, pupillen var ravnesort. 
– ... Ikke nødvendigvis af fysisk betydning, Efle. 
– Nej, nej, selvfølgelig, det forstår jeg. Men hun lider. 
Han trak to kort. Og tog sig til hjertet. 
Den hængte. Ni sværd.
Moderen skottede til ham. Den yngste skreg i vuggen bag dem. Hun vendte sig 

og løftede barnet op af sin vugge, lagde det over sin skulder, og tyssede på det. Hun 
løftede sine øjenbryn ved synet af kortene. Han nikkede og rømmede sig. 

– Hun er i nød. Ja, k-kortene bekræfter, at h-hun er i fare... Fanget. Smerte, sorg. 
Angst. 

Han lod sine fingre stryge over kortene og trak et mere. 
Stjernen. 
– Hvad mere?
Han så træt op. Moderen gjorde opfordrende tegn til ham om at fortsætte. Han 

gned sig over pandeøjet18 og ned ved de fysiske øjne. Han lænede sig lidt ind over 
kortene, og masserede sin næseryg. 

Moderen skramlede med en kasserolle, stadig med barnet over skulderen. Hendes 
hænder fløj hastigt over gryn, hældte vand i gryden og rørte hektisk deri. 

– Hvad har hun på?... om sig? Hvad viser hun dig i drømmen? 
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– Mosevand... Skarpskygneøjne. Pilegrene.
Moderen stivnede. Hun gik i stå med arbejdet, vendte sig, og grøden lugtede 

brændt. Hun trak grøden af ilden, og satte barnet fra sig på gulvet. Hun satte sig, og 
de knoklede fingre lå rådvilde i hendes skød. 

Efle trak hendes ene hånd til sig, lagde dem mellem begge sine, og greb hendes 
blik. 

– Tal med mig, Kjertis... 
– ... Men... 
Det arbejdede i moderens kæbe. 
– Kjertis!
Hun så skarpt og direkte op til Efles ligeså skarpe og direkte blik. 
– Mosen, pilen. Det betyder vel Saille19. Skygnernes skygne... Alle regner hende for 

dette... hun er valgt af rådet for årtier siden. Før dig måtte selv jeg regne hende for 
mesterskygnen! Men hun er ikke kun det men også tidløs træmoder20. Hun kan me-
get sært... sære kunster. Du har set en pige i nød! Men man lægger sig ikke ud med 
Saille! Der foregår mærkelige ting i moserne, det har der altid gjort, folk...

Kjertis tog sig til halsen og tav. 
Efle hørte alligevel hendes tanketale. 
Ofringerne. 
– Og Sailles magt. En anden end vores, hendes magi foregår vist uden kravet om 

hjertets renhed. Efle... 
Efles blik flimrede. Han slap moderen og trak begge hænder gennem sit hår, på en 

aggressiv måde, der fik sølvhåret til at stritte til alle sider. 
– Saille. Skygnefruen... J-ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig er p-pigen der. Hvor tåbeligt, 

at jeg ikke selv tænkte derpå. Tak, lille mor. 
Kjertis lagde sin frie hånd over begge hans. 
– Nej, Efle, du kan ikke tage på må og få til moserne. Det er for farligt. 
– Jeg har lovet pigen at finde hende. Jeg har lovet at komme. Jeg hører dig, men der 

er intet andet, intet andet sandt, at gøre. 
Tonefaldet blev hårdere, end han havde villet. Moderen blev bleg og rystede på 

hovedet. Der løb en strime vand fra hendes irriterede øje. 
– Kan du ikke opsøge... Asmegin for hans råd? 
– Nej! 
– Hvad? 
Efle hviskede så blidt som muligt. 
– Asmegin... er gået i Oldegen21.
Kjertis så chokeret op. Efle gjorde en afværgende bevægelse. 
– Nej, ikke sådan. Ikke endnu. Ikke før agernet er klar. Men for at dulme sin egen 

smerte ved afskeden med Gort. For at gøre det muligt. Han vil ikke, at Gort skal se, 
at det tager på lysiduirren22 at sige ham farvel. Men han har ladet mig skygnese det. 
Egen styrker Asmegin... Jeg k-kan ikke sige det til Gort. Ikke direkte. Gort bliver på 
den måde t-vunget til at tage afgørelsen om at komme afsted til Muorlandene selv 
i tillid til, at han gør det rigtige, og i tillid til at kærligheden mellem dem bærer den 
beslutning.

Kjertis lagde atter en hånd over sin hals. Der stod uden varsel vand i hendes øjne; 
de blev røde i kanten. 

Han så væk. 
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Kjertis sad bøjet om sig selv. Barnet pludrede og bed i en skive tørret æble. 
Tavshed. 
Han trak endnu nogle kort. 
Sværdenes prinsesse. De elskende. Døden.
Hans fingerspidser reagerede, som han var blevet forbrændt, han slap kortene brat 

og chokeret. De faldt insisterende på stengulvet med billedsiden op. Han forsøgte 
at få sig selv i ro, skottede til moderen og samlede hastigt kortene op, før hendes 
skarpe øjne fik set dem med. Han drejede sig, drak tungt af sit krus og stirrede i 
ilden. Fingrene dirrede uregerligt, men han tvang sig i fred, og gjorde sig tanketom 
og blank, før næste korttræk. 

Stokkenes es. Tårnet.
Kjertis løftede hovedet og så denne gang kortene. Moderen kastede et hastigt blik 

på ham. Munden blev en streg, og hun gned sig over panden. Hun gik til essen og 
arbejdede med hidsige bevægelser. Det klikkede og sydede i essen, når hun smel-
tede sølvet. Efle samlede kortene og sad med dem mod sine læber. 

– Hvornår tager du så afsted til moserne? 
Han rømmede sig.
– Det haster for pigen. Så snart jeg kan... I morgen tidlig. Men vær ikke bekymret... 
Hun skottede til ham, fyldte flydende sølv i små forme, der stod på stenene ved 

essen, og skubbede dem til side, før hun trak beskyttelseshandskerne af. 
– Hvis du absolut skal tage dertil, så husk vandreelvernes belthainlejr er opslået i 

nærheden. 
Han så overrasket op. 
– Har du h-hørt fra dem, Kjertis? Er de allerede vendt tilbage efter v-vinterrejsen?
Hun trak på skuldrene. 
– Ja, jeg mærker dem... Og kortene... Nu hvor alt er blevet rimelig trygt igen, har 

de mod på at komme så tæt på Egebyen.
Hun trak hånligt på overlæben. 
– Og din ærede Gort og hans folk har endnu ikke jaget dem bort i år eller opfundet 

krybskytte- og tyveribeskyldninger mod dem. Det kunne være godt for dig, min 
søn, at opsøge din anden familie og dit folk, hvis du endelig får brug for det. De vil 
tage imod dig med åbne arme. Jeg skal forberede dem på det.

Han nikkede. 
– Tak, lille mor. 
Hun skramlede med thepotten, og skænkede ham mere the. Hun satte sig med 

urolige bevægelser, sukkede så, og skød med villet munter mine et nylavet smykke 
over til ham. En sneglelignende sølvspiral greb om en turkis. 

– Hvad mangler der?
Efle strøg over orakelkortene og lagde dem i silken, før han drejede sig, og holdt 

smykket frem for sig. Det var tungt, og faldt godt i hånden. Kjertis smilte ironisk. 
– Ja, ud over lås og kæde altså. Og en betalende kunde. 
Hun fik ham til at smile, selvom han koncentrerede sig. Han strøg over sølvet, og 

løftede stykket op i lyset.
– B-balancen er forkert, du bliver nødt til at fremhæve den skrå linie og neddykke 

st-stenen, ser du?
Hun nikkede. 
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– Selvfølgelig, nu ser jeg det. Men først med dine øjne, Efle. Du er den største 
kunstner! Helligseer! Jeg savner dig her!

Han kastede smykket tilbage til moderen og sukkede. Han strøg hende trøstende 
over håret. 

– Ja. Men, jeg kunne jo ikke bo hos dig altid! 
Hun rystede på hovedet og gav en kvalt lyd. 
– Og lyt nu; jeg svigter ikke på noget tidspunkt mine øjne, jeg bruger mine øjne, 

som jeg trækker mit vejr: At se, m-male, ånde, det er det samme. Jeg har bare holdt 
mit eget arbejde for mig selv, for Gort har mere haft brug for mig til at...

– Erstatte de hovmodige tvillinger.
Efle trak på skuldrene. Hun knaldede smykkesølvet ned i bordet, så ringene dan-

sede, og enkelte faldt på gulvet. Hun rejste sig og arbejdede hidsigt med blæsebæl-
gen. Hun greb i ham. Han lukkede sine øjne et øjeblik.

– M-mor, hør inde.
Hun hviskede heftigt.
– Jamen min elskede dreng, du lader andre ødelægge dig. Brutale elskere, der nærmest flår 

dig i stykker. Tror du måske, jeg er blind, søn? Ikke endnu i hvert fald, selv mine øjne tager 
livet af mig ind i mellem. Nogle gange er du nærmest kravlet hjem. Og nu... denne pligtfø-
lelse over den alt for strenge fader, det er for meget, nogen må sige ham, hvor du ødelægger 
dig selv! Hvordan skulle foruneytiren23 kunne forstå dig? Jeg ser jo den måde, du tvinger dig 
selv til at klare ting, du har svært ved... for hvad, for...

Han mødte seerskens blik og svarede hende aggressivt i tanketale.
Kjertis, hør inde! Nu må du høre inde! Jeg har valgt det selv. Det har jeg sagt dig. Jeg skal 

ikke i denne karnation søge ydre magt. Tværtimod har jeg valgt ydmygere veje, og der er god 
mening i at gå dem.

Han gav en knøkkende lyd og satte sine fingre ned i bordpladen foran sig. Hæn-
derne dirrede, så ringene forskubbedes, og en stabel gled over overfladen med en 
klirrende lyd. Han trak vejret flere gange ind i sin spasme med fordrejet mund uden 
at få en lyd frem. Så lagde han sit hoved tilbage mod stolens ryg og hviskede på 
udåndingsluft. 

– Alt er sket i en særlig plan og i en dyb sammenhæng. Jeg skal ikke forvirre dem, men 
hjælpe dem. Forstår du det? Jeg har valgt det selv. Det gør ikke noget, de ikke ved, hvem jeg 
er. Jeg har sagt dig det nu. Jeg er, hvor jeg skal være. Om man var nok så k-kaldet, og ikke 
havde kærligheden, mor...

– Å, så det er for kærligheden! For at opnå Gorts kærlighed?
Efle så atter ned. Han lagde sine hænder hårdt sammen.
– Nej. For ham. For min k-kærlighed til ham. Tror jeg.
Moderen trak vejret dybt.
– A. Jeg glemmer, hvem du er.
Hun så på ham, åbnede munden og ville tale, tav og satte sig ned og stirrede i 

sønnens øjne. 
Hun gjorde kvedjen for en mester i lys. 
Det flakkede over Efles ansigt. 
Han gjorde en affabel bevægelse. 
Hun sukkede og strøg ham over håret.
– Men du, Efle, hvad har du brug for? Der, hvor du stadig bare er min dreng? 
De sad tavse. Så lo han.
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– Hmm. Tja... Jeg har brug for mere rødbrunt, og guldokker. Små k-kvadratiske 
lærreder. Bleget linolie.

De brast begge i en befriende latter.
– Godt, se bare hvad jeg har til dig.
Moderen rejste sig, og gik til det inderste hjørne af rummet, hvor der hang vasketøj 

til tørre over kaminskærmene. 
– Hvor var det nu, jeg satte den. Det var da her...
Hun flyttede på nogle kasser, der stod hulter til bulter på gulvet, rykkede på utal-

lige af Efles lærreder og påmalede træplader, og fremdrog en tung kasse gjort i el-
metræ.

– Han lod den stå til dig, min sidste kæreste altså, inden han vandrede videre... 
Efle nikkede. 
Æsken var et vidunder. Da han åbnede den væltede nye og brugte tuber ud over 

hans rystende hænder, og skjult i små skuffer lå paletter, pensler, små rejselærreder, 
endda et rejsestaffeli. Rå farvepigment at rive til de helt rigtige oliebindinger.

– Du g-godeste, lille mor, jeg har aldrig set så dejlig en ting.
– Det er ikke alt sammen helt nyt, og hans fingeraftryk i brændt jordbrun er over-

alt...
– Ligesom, må jeg g-gætte, de er over alt på dig...
Hun lo højt igen.
– Frække dreng, skal jeg tage den igen?
Han smilte og greb om kassen, rejste sig halvt og kyssede hende.
– Nej, nej, jeg sl-slipper den ikke igen. Tak, smukke, lille mor.
– Smuk? A, mon, men... jeg var engang model. 
– Ja, s-selvfølgelig var du det. Det er du stadig, lad mig male dig, imod ildstedet 

der. Sm-smukke Kjertis, det er det han kalder dig. Gort.
– Gør han virkelig? Husk, du kan kun tale sandt. 
Kjertis lo koket. 
– Be-vestemt. Jeg taler sandt. Begge to k-kalder dig det. 
– Begge dine kære, sære fædre?
– Begge.

I skumringen forlod han moderens hytte. Blødt, blåt forårsmørke.
– Her, min ven, om du kan få hjælp af dem, tag dem med dig. Det er dine nu. Du 

har brug for dem hos dig. Jeg får nogle andre engang. De har det med at opsøge én, 
når man har brug for dem... 

Hun rakte ham seerkortene og smilte stærkt. Han bukkede tavs og bevæget til tak. 
Han pakkede de gamle, gulnede kort ind i et silketørklæde, som hun havde viklet af 
halsen til ham, og som duftede af hendes olier. Han lagde pakken ind i sin kappes 
store inderlomme og bukkede igen. Et øjeblik stod han i den bløde stilhed overfor 
moderen, ydmygt klar over at de håndkolorerede kort var en stor kostbarhed, båret 
hemmeligt gennem mange generationer af hans formødre.

Tak, lille mor. 
Han kyssede hende på munden, slog kappen om sig og vendte sig. Hun blev stå-

ende og så efter ham. Han drejede sig og vinkede. Det hvide hår flød ned over hen-
des mangefarvede kjole, og spædbarnet på hendes arm eftergjorde Efles vinken.
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Unna Muin

Tvang
– Vent her. Du skal vente herinde. 

Hun viste mig til et sidekammer, med kun et lille glughul ud til moserne. Det 
lå under pilens rødder, og var et lille støvet rum, som jeg sjældent havde været i. 
Der hang nødder, løg og urter fra loftet, og halm dækkede kasser med rødder. Hun 
knaldede døren i efter sig og låste med febrilske hænder. Jeg hørte hendes larmende 
tanke. 

Hvordan er det muligt, at jeg ikke har set dette!
Hun kaldte på sin pil og græd derude med panden mod barken. Jeg mærkede 

pilen sukke til svar. Hun rasede sine spørgsmål. 
Hvordan skal jeg styre dette?
Jeg sukkede, satte mig stille hen og fandt mig i indespærringen. Jeg lod timerne gå 

og hørte hende mumle og tale ovenpå. Hun diskuterede med pilen. 
Hun sendte en af de stumme vidjelærerinder med mad. Bleg og gusten stirrede 

hun på mig, som bag en væg af glas, og flyttede sig gennem korridoren med hastige, 
stjålne bevægelser og blik over skulderen. 

Jeg blev ved første mundfuld pludselig grebet af angst. Ganske tydeligt så jeg, i et 
skygnebillede på væggen, min mormoder, omhyggeligt men under skjulte besvær-
gelser, skære hvide svampe i små stykker og putte dem i maden. Jeg kunne ikke 
se, om det allerede var sket, eller snarere ville ske i en fremtid. Jeg skubbede derfor 
bakken med mad fra mig og spyttede det tyggede ud. Ensomheden tyngede som en 
kold kappe om mig.

Hvis jeg kan få fat i musvågen herfra, vil jeg kunne kalde ham til mig også. Hvis jeg kan 
kalde på musvågen, kan jeg huske hvem han er. Hvis lysiduirren mærker mig, inden musvå-
gen, husker min violetøjede ven mig helt sikkert... 

Jeg kaldte på min musvåge, tegnede mine hemmelige tegn i støvet på gulvet og 
repeterede de hemmelige ord for mig selv. Jeg fandt det hellige rum i mig selv, og 
lyset i hjertet. 

Unna Muin? 
Jeg vendte mig efter stemmen, men en snurrende fornemmelse fortalte mig, at jeg 

ikke længere var i min krop, og at stemmen ikke var fysisk. Kroppen lå i centrum 
af sandmønstret under mig, men min bevidsthed svævede over den, og var i det 
lysende lag. 

Det var himinsejderen, der hilste mig. Klædt i blændende hvidt lyslegeme kom 
han gående gennem hvidt dis. Ansigtet var mildt og lysende. Hvidt hår, hvidt skæg. 
Stærke øjne, der favnede og så mig. Han smilte varmt, bøjede sig ned og strøg over 
mit lyslegeme, en velgørende glød gik gennem mig. 

A, Mester Asmegin... 
Han nikkede. Han løftede mig til stående, lagde en hvid kappe om mig og trak 

mig gennem et slør af lys. 
Kære pige. Jeg har ventet på dig. 
Husker De mig virkelig?
Javist, vise skygnehjerte. Lille pige, med den gamle sjæl. Så er du her. 
Ja. Hjælp mig, Asmegin. A, kære mester, hjælp mig. 
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Ja.
Jeg er så alene... Jeg har været her for længe... Øjnene.
Ja. Jeg ved det. 

Det var blevet mørkt, da jeg kom til mig selv, kold og sulten. Opfyldt af både den 
inderligste fred og den længsel, der gjorde ventetiden foran mig endnu mere ensom.
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Efle Traust

Tvang
Skijpa kom, før Efle ventede det.

Han viklede sig brat ud af sine tæpper. Han stod i sine silkeunderklæder, og lod 
forvirret sine hænder glide gennem sit filtrede hår, før han blev klar over, at han var 
blevet vækket ved, at nogen havde banket på den yderste dør til gemakkerne. 

Det bankede atter. En munter, kaldende lyd. 
– Kom nu... Jeg ved, du er derinde.
En lokkende mumlen mod døråbningen. Den anden tog i dørhåndtaget, og vred 

det rundt. Efle tøvede. Han gik hektisk frem og tilbage i rummene. Den anden ban-
kede atter. 

Efle foldede sine arme om sig selv, og stirrede ud ad vinduespartierne. Der lå et 
blåt lysslør over den udvendige verden, alting lå i det magiske, oplyste forårsmørke. 

– Efle... kom nu. Leitehel, du mener vel ikke, jeg skal vække hele din mægtige faders hus og 
sparke døren ind? 

Atter vedholdende, insisterende banken. Den andens hvisken var blevet mere lav-
mælt og indtrængende. Efle blev tør i halsen. 

– Efle, det er jo bare mig! Har du slet ikke savnet mig? Vær nu lidt kærlig. Du er den kær-
ligste, jeg kender, lille fyr, og ved Urvældet, jeg trænger til kærlighed.

Efle trak vejret dybt, rev dørene fra forgemakket til trappeopgangen op, og stir-
rede lige ind i de sarkastisk, smilende øjne. Skijpa stod med en hånd mod hver sin 
karm. Efle åbnede munden for at hilse, og finde en mulig samtale. Men ordene var 
uhjælpeligt fjerne, Efles blik drejedes i trance ind i den andens blik. Han genkendte 
det hårde drag om læberne, der sendte et lystent sug igennem dunkle lag i krop og 
sjæl. Han ville sige den anden, at kampen ikke var nødvendig længere. Efle slog ud 
med armene, og trak dem straks efter ind mod sollyspunktet24 i mellemgulvet. Han 
nikkede, allerede tåreblændet over den andens objektive skønhed, intense vilje og 
store skikkelse. Efles øjenvipper flimrede. 

Tankerne formede ordene, men munden kunne ikke sige dem, og elskeren kunne 
ikke tanketale og ikke tage imod de skjulte farver. Skijpa trådte over tærsklen, lagde 
en spærrende hånd på døren og blinkede. 

– Skal du ikke byde mig indenfor i dit nye, fornemme værelse?



41

Unna Muin

Afmagt 
– Jeg er i vildrede, Muin. 

Jeg nikkede og lagde mine hænder om mine knæ. Mormoder stod i modlys fra 
det oplyste rum bag sig. Jeg så hendes øjne som sorte huler. Jeg trak vejret gennem 
næsen for at gøre mig så rolig og uanfægtet som mulig. 

– Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med dig. 
Jeg drejede hovedet og hørte hendes tanketale. 
Mørkets afkom, mit eget skarpøje dobbeltbarnebarn! Arme fangne sjæl!
Hun sank hårdt, og der gik et flakkende usikkert skær henover hendes pande. 

Her, hvor hun ikke brugte sine magiske kræfter på at vise sig smukkest muligt, var 
de furede rynker i den hvide hud tydelige, det hvide hår mat over hendes øjne, mun-
den trukket til en skarp streg. Hun strøg sig over panden og sukkede. 

– Jeg er den ældste, viseste skygne. Jeg kan ikke tillade mig, at århundreders skyg-
neviden behandles sådan, tilegnes uden kontrol... og... 

Hun tog sig til halsen. 
– Jeg selv er slet ikke klar til at finde en overdragelse til dig af kræfterne. Det kan 

ikke være meningen! Det kan ikke være rigtigt, at du er stærkere end mig. Jeg må... 
Jeg er ikke tidsbundet! End ikke for Oihn har jeg været tidsbundet. Hvorfor skulle 
jeg overgive... Og du, kun en ung pige, ...må da sidde i kaos! I kaos! Jeg... har tænkt... 
om jeg burde uddanne dig til at styre kræfterne. Stille og roligt, her hos mig.

Jeg rystede langsomt på hovedet. 
Det behøver De ikke... 
Hun skottede til mig og blev hvid i ansigtet. 
– Give dig tid... til at finde... 
Jeg rystede atter på hovedet. 
Det behøver De ikke. 
Hun vendte sig og stod med ryggen til. Så skænkede hun et bæger dampende vin, 

og stod en tid, før hun drejede sig til mig. Hånden, hun rakte frem mod mig, dirrede 
næsten ikke. 

– Her... du bør i hvert fald hvile, mens vi begge... tænker os om... under månen... 
min lille vildvinranke...

Jeg nikkede, slog endelig mine øjne helt op og så i hende.
Hun ville blokere for mig, ville gøre sig blank og rolig, men kunne ikke, selvom 

hun troede, det lykkedes. For mig var selv skygnernes skygne Saille så hjerteskæ-
rende åben at læse i, som en bog. 

Jeg genkendte duften af baldrian, melisse, men også af belladonna, bulmeurt og 
fingerbøl. Drikken var et sjusket og panisk sammenkog af unødvendigt mange fatale 
urter. Jeg så roligt på hende og rakte frem, tog drikken og smilte beroligende, uden 
følelse. 

– Tak. 
Hun blinkede hårdt. Der stod vand i øjenkrogen. 
– Forstår du, Muin... Jeg er jo valgt af pilen, månen og lyset til at balancere skyg-

nekraften. Jeg er krystalbæreren og dermed vogteren af det ansvar. Og... du skal jo 
ikke bære alt det, lille ven. Du er i forvejen trængt af dine forældres liv og valg. Du 
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må... hellere slippe det hele. Jeg vil hjælpe dig til at hvile dit hoved. Drik endelig, så 
får du ro... 

Jeg gjorde en vag bevægelse, der kunne være et bekræftende nik. Hun var dygtig. 
Intet af det hun sagde, var løgn. Skygner må ikke lyve, så mister de evnen. Men dette 
var alt sammen velovervejet og på sin vis sandt. Jeg løftede mit hoved, holdt hendes 
øjne fast og talte også skygnesandt.

– Jeg... trænger til fred, ja.
Jeg mærkede mit pandeøje snurre. Hun nikkede skræmt, og stod en tid ubeslut-

somt i døren, underlig uden magt, uden latter og overlegen seerskeironi. Hun var 
blottet og sitrende. 

– Så... godnat, månebarn under månen. Min begavede datterdatter af øjets kraft... 
og af alle tidernes indsigt... 

Hendes stemme brast. Hun strøg kærligt over mit hår, som en afbildning, eller 
sidste refleks af et andet muligt liv, en slægtsfølelse, der aldrig havde fundet fæste i 
hverken hende eller mig. Jeg bidrog til billedlegen og svarede artigt uskyldigt.

– Godnat, mormoder. De skal sove trygt, ikke bekymre Dem om mig. 
Hun så tungt på mig, trak vejret som i tilløb, og gik så hastigt gennem døren, som 

hun låste omhyggeligt. 
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Efle Traust

I kaos
Lyset er alt. Jeg har selv valgt enhver tildragelse, i min rejse til lys. Jeg er i lyset. Jeg hviler 
deri.

Han prøvede at beskytte sine øjne mod at se det hvirvlende kaos af skjulte farver, 
der stod om dem begge, og samtidig beskytte sig mod Skijpas hårde hænder.

– Har du virkelig savnet mig? Så kom, lad mig mærke det, vis mig det, Efle, du ved 
jo, du skal vise mig det. Kom ned på knæ for mig. Ja, ja! Lad os nu se. Hvad har du 
til mig? Så skal jeg se, om jeg har lidt til dig, min uskyldige Halte.

Ansigtet over Efle var blottet i magt og lyst. Manden slog sit tøj til side og trak Efle 
ind mod sig ved håret. Efle opgav sine værgende bevægelser. Han tog elskerens lem 
i sin mund, og betragtede fra et fjernt sted den andens opslugende lyst.

– A, så uskyldig, så dunkende uskyldig. Så febrilsk opsat på vores lille leg. Han har 
jo savnet mig, den lille. Så kønne, mørkeblå øjne under jomfruvipperne, så køn du 
er, så lækre dine bløde, brede læber, så ivrig, lille Halte. Jeg synes jo nok, du er lidt 
dejlig, alligevel, er du ikke glad for det? Vis mig nu, at det gør dig glad. Kom så! vis 
mig nu, at du er min...Vend dig om.

Da Skijpa vendte ham med heftige og unødvendigt hensynsløse bevægelser, rev 
kjortel og benklæder af ham, og stødte ham op mod sengegavlen, var der ingen ord 
tilbage. De olier, Efle havde købt som forsigtig forberedelse af elskerens ankomst 
væltede med en klirrende, hånlig lyd. 

Han ville råbe sit “Vent! Jeg vil gerne, vi kan mere... ”, men Skijpa ventede ikke.
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Unna Muin 

Bag kaos
Jeg sank ned på hørsækkene og stirrede på drikken, hun havde givet mig, klar over, 
at deri lå Sailles fortvivlede løsning for mig. Den frygt, der var opstået uden varsel, 
da jeg spiste, havde vist sig rædselsvækkende sand. Jeg undrede mig, for den vise 
Saille måtte da vide, at om hun valgte denne desperate vej, begyndte hun en spiral 
af gentagne mønstre for sig selv. Arme mormoder. At vælge en sådan binding mod 
enhver viden og visdom. Jeg stak en fingernegl i vinen, og smagte trodsigt smilende 
på den. Jeg havde sanset ret, det var en ualmindelig klodset og sjusket udført besk 
drik, umulig at nedsvælge selv for den, der enten godvilligt eller intetanende øn-
skede det.

Forsigtigt og først efter, at jeg havde fremmumlet dølgebesværgelsen, lod jeg, sta-
dig med et hånligt smil, de forræderiske dråber løbe ned på gulvet, langs kampeste-
nenes furer og ned i jorden under mig. 

– A. Intet sted at gå... Der er intet sted at gå. Men... jeg stoler på lyset. Og jeg stoler 
på violøjnene. 

Jeg knugede mig om mig selv, og stirrede ud i natten. 
Hvad ville der ske, når hun kom tilbage i morgengryet og så mig sidde uanfægtet? 

Ville hun tvinge mig til at drikke, som jeg havde tvunget min moder? Jeg overvejede 
at forsøge at bryde låsen og gå. Men alle vægge i det lille kammer var dannede af 
pilens egne kviste, og jeg vidste, hun kunne bede selve pilen holde mig tilbage og 
røbe mig. Jeg tillod mig igen en tid den rådvilde gråd, men standsede hårdt min 
egen udisciplinerede følelse. 

Hvis jeg se månen stå op herfra og dens stråler rammer min venstre hånd, uden at jeg flyt-
ter den, vil han komme efter mig i morgen. 

Der lugtede ramt og støvet, hvor jeg sad. En rå kulde trak over gulvet, min kjole 
var for tynd i sommernattens fugt. Kun ved at mumle de hemmelige ord inderst i 
mig selv, fandt jeg en slags tryghed og kunne dulme min sult, tørst og frygt. 

Lyset er alt. Jeg har selv valgt enhver tildragelse, i min rejse til lys. Jeg er i lyset. Jeg hviler 
deri. 
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Efle Traust 

Afmagt
Lyset er alt. Jeg har selv valgt enhver tildragelse, i min rejse til lys. Jeg er i lyset. Jeg hviler 
deri. 

Der måtte være skønhed selv i fornedrelsen, selv i smerten, selv i opgivelsen, selv i 
den magtesløse, ukontrollerede krop. Den måtte være der. Han måtte kunne se den. 
Elskeren greb hårdt om ham, lokkede ham til at dreje ansigtet skævt bagud, og fandt 
Efles mund. Skijpa bed i Efles tunge, stødte mod den med sin egen tunge, fyldte 
hans mund og kvalte hans lyde, mens han legede med Efles lem. Endelig kom den 
lystfyldte tyngde, Efle havde længtes efter. Hvert stød sendte dunkende jordenergi 
fra rodlyspunktet op gennem ham, og han kunne ikke standse sine egne små skrig. 
Efles egen ekstase kom som hvidgule kaskader i et sært farvet lys. Han slap krop-
pen, og sejlede væk over den. Men Skijpa slap kysset så brat, at den nu overgivne 
Efle styrtede frysende tilbage i det fysiske. Elskeren betragtede ham, mens Efle uden 
at kunne styre sig selv, rokkede stønnende frem og ned mod gulvet, og forsøgte at 
forstå, hvor han var. Han lukkede sine øjne hårdt i, famlede med sine hænder for 
mere støtte, fandt sengestolpen, hørte sin elskers latter, og dannede den tilvante bue 
af nødvendig kropslig modstand for elskeren. Denne krængede sig endnu hårdere 
og bredere ind i Efles krop og stødte sig til udløsning, så hårdt at sengen skubbedes 
henover stengulvet. 

Efle væltede og sank ind i tanketomt mørke, mens han sansede som ubærlig kulde, 
at den anden nu trak sig ud og væk, og stod stakåndet over ham. Skijpa samlede sine 
egne klæder med nøgterne bevægelser og rømmede sig, mens han tørrede sit lem i 
Efles blå kappe. 

Efle var berøvet mulighed for talte ord. Men han drejede sit hoved, lagde sin hånd 
over øjnene, og søgte gennem fingrene den andens blik. De blå øjne var strålende, 
blikket stærkt. 

– Dejligt, simpelthen dejligt! at være hjemme igen. Kynhalre. Du har jo ikke glemt, 
hvad vi kan lide! Godt, at du nu bor her i Muorsalene, det giver os helt nye mulig-
heder, ikke, min lille skat? 

Skijpa var forpustet, men knappede med kølig nonchalance sin skibskappe.
– Ikke flere hastige møder ved havnen...
Han lo, og lukkede sine benklæder. 
Rummets farver lå tungt om Efle, den intense lugt af kroppens hemmeligste kroge, 

gjorde farverne hvinende og grumsede. Han gav en ufærdig lyd fra sig, og prøvede 
at standse sin bevægelse ved at lægge en håndryg mod munden. 

Lyset er alt. Jeg har selv valgt enhver tildragelse, i min rejse til lys. Jeg er i lyset. Jeg hviler 
deri.

Skijpa bukkede sig ned, greb igen om Efles nakke, drejede ham rundt og kyssede 
ham. Læberne var hårde, men sitrende af sanselig glæde. En brand af orange. 

Stadig stum, sansede Efle som altid den andens forskansede ensomhed og sjælen 
bag hårdheden. Han rakte flagrende ud, og strøg ham over skæg og hår. Han luk-
kede sine øjne, lagde sin pande ind mod mandens tinding og greb lidenskabeligt i 
hans skulder og trak sig op. Han lod sine læber glide op over Skijpas hud og skægru 
hage og forsøgte at sende manden lyset, der strålede fra hjertet. 
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Efle åbnede sine øjne. Det gav et sæt i elskeren ved blikket.
– Ahem... 
Skijpa rømmede sig, slap Efle så klodset og brat, at hans hoved igen stødtes mod 

sengekanten. 
– Vist, ja. Skam gensidigt, Kynhalre. De fik Deres kys. 
Skijpas skridt var beherskede, rolige støvletramp over værelsets gulvtræ og ud. 

Han lukkede ikke den yderste dør ordentligt efter sig. Efle famlede for sig, greb 
om sengekanten, og fik sig trukket op. Han slog sengetæppet om sine ødelagte un-
derklæder, og haltede til den yderste dør, bedøvet i hvert skridt, tynget ned i sin 
sviende, men også svigefuldt lade og tilfredsstillede, krop. 

Han ville netop lukke døren, da han så op ved lyden af andre velkendte skridt, der 
faste og rolige gik i trappegangen ud for værelset. 

Han så lige op i Gorts grå blik.
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Forandring
Efle nåede at se foruneytirens skarpe blik gå fra Skijpas fløjtende skikkelse på trap-
peetagen nedenunder og tilbage til Efle med hastig forståelse. Efle skjulte hastigt 
sine øjne, trak tæppet omkring sig, og bakkede ind i lejligheden. 

– A, ved lyset! N-nej...
I refleks lukkede han brat døren, væltede tilbage og længst ind i soveværelset. Han 

søgte den fjerneste krog, pressede sig op mod væggen bag sengen. Der sank han om 
på gulvet og lagde begge arme op omkring sit hoved, trak sig helt ind i sig selv, trak 
sine smertende ben ind mod sig selv. Han pressede sine fingre mod øjnene, til der 
dansede mangefarvede prikker for hans øjne.

Han blev klar over, at foruneytiren stod i værelset, ved døråbningen ud mod det 
lille forgemak. Gort så sig omkring, og betragtede tilsyneladende med stor ro det 
kaotiske værelse, de væltede stole, tæpperne, de fugtige pletter på gulvet, Efles øde-
lagte tøj. Han gik gennem træbuen til vinduerne, stod lidt, men vendte sig og fol-
dede sine arme om sig. 

Deres øjne mødtes kort, før Efle så væk. Gort gik tilbage gennem rummet, samlede 
tøjstumperne op, rystede puder og tæpper, foldede dem og lagde dem tilbage. Han 
trak endda sengen tilbage i vinkel, rejste en væltet egestol, og satte sig på den. Et gråt 
reflekterende nattehavlys stod gennem de høje slanke vinduer og over Gorts hår. 
Han lænede sig roligt tilbage mod stoleryggen, så ud ad vinduerne, rømmede sig.

– Lysibeith fik dig flyttet til denne lejlighed, vidste du det? Da hun havde lært dig 
og huset at kende.

Gort skottede til ham, men vendte straks ansigtet tilbage til udsigten. 
Efle gned sit ansigt, famlede efter noget at tørre sig med, men opgav og stirrede på 

sin kostbare blå silkebluse, der alligevel var iturevet. Han brugte ærmet og forsøgte 
at rette sig op. Der gik et hvin af smerte gennem hans krop ved bevægelsen. Han 
bed tænderne sammen, satte sig med det stive ben strakt bag sig på hug, og samlede 
med skælvende hænder sit tøj, forsøgte at binde sine benklæder sammen med de 
iturevne bånd. Så rejste han sig, og lagde sengetæppet over gavlen, og vendte sig 
tøvende. Han så ned ad sig selv, pinlig bevidst om sit ophovnede ansigt, sin lugt 
og sin utilstrækkelige beklædning. Han trak vejret dybt, og bukkede for Gort, der 
havde foldet hænderne om det ene knæ og stadig så ud over vandet. 

– Det er mærkeligt, som de følges ikke? En... dans. 
Gort nikkede mod stæreflokkene, der stod i deres sære formationer over havets 

vandspejl, og dannede sin egen dimension i luften. Den lyse nattehimmel virkede 
næsten grøn. 

– Hvordan mon du ser dem med dine øjne, Efle? Du ser altid så meget mere end 
andre. Lån mig dine øjne nogle øjeblikke...

Efle gik til vinduesbænken, kunne intet sige, men vendte sine øjne til fuglene; som 
en hemmelig orden, en hemmelig skrift. Han åndede synet dybt ind, den blanke 
vandoverflade, turkise streger bag de tuschsorte fugle. Hans hænder begyndte at 
fornemme liv igen, og han kunne sanse, hvor penselstrøg på penselstrøg kunne 
forme de smukke væsener derude, ja endda i transparente lag danne lysvældene. 
Han trak synet med sig ind i værelset, og mødte Gorts blik med det. Efle ignorerede 
smerten i kroppen og satte sig. Foruneytiren så diskret ned på sine hænder, lagde 
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dem mod sin mund, sad en tid sådan, derefter lænede han sig en anelse fremover, 
med hænderne foldede frem for sig. Han rømmede sig.

– Kærlighedens udtryk findes i mange former, og jeg har ikke nogensinde nægtet 
mig selv eller andre dem. Men... 

Gort rejste sig og gik til vinduerne. Han vendte sig, stod lidt, før han igen satte sig 
overfor Efle, kremtede og talte i en tilvalgt enkel og let tone. 

– Hør, jeg kender Skijpa. Jeg kender, hvad han er ud af. Jeg har rost dem som 
sømænd, men både hans fader og bedstefader havde sandt at sige en hårdhed, der 
nærmede sig brutalitet. Og jeg ville tro, at han, den unge Skijpa, næppe kan være en 
nem elsker. Slet ikke for en fintsansende skygne som dig...?

Efle stirrede frem for sig. Et øjeblik var enhver talemulighed forsvundet. Der var 
kun en lås over tungen, foran en blank hvidhed i tanken. Gort rømmede sig.

– Han behandler dig voldeligt? Men hans voldsomme behandling af dig er ikke 
uden lyst for dig?

Efle mødte tøvende Gorts blik. Han gjorde en ubestemt, bekræftende bevægelse. 
Gort nikkede og bøjede sig atter lidt frem.

– Du er forelsket i ham? 
– D-et er jo m-mænd, jeg...
– Javist, det er jeg skam klar over, Efle. 
Foruneytiren sukkede og sad med rynkede bryn, foldede sine arme og lænede sig 

tilbage, mens han gjorde en synkebevægelse. 
De sad en tid i tavshed. 
Et sted brød en nattergal tydeligt nattestilheden. 
Efle så op og forsøgte et let smil. Han trak vejret dybt og lagde en hånd på Gorts 

skulder og strøg over den. Værelset flimrede for hans blik.
– Vær ikke bekymret, Gort. Du bærer mere end nok. Vær ikke bekymret, ikke f-for 

m-mig. Vi vælger selv... Jeg kender ham, jeg er vant til Sk-skijpa...
Gort hostede let. Efle forsatte i en tør tone.
– Jeg lukker ham jo s-selv ind. Jeg... frygter kun for mine... ø-øjne, når han bliver... 

som i aften... 
Gorts ansigt blev mørkt og fortrukket af raseri. Han rakte frem og berørte slag-

mærkerne og blodudtrækningerne i Efles ansigt. Efles øjne flimrede igen, han så ned 
i gulvet og gned sig over nakken. Gort trak vejret dybt. 

– Er dette da, som du vil have det? Eller har jeg ret i, at du udholder det, fordi du 
intet andet har kunnet overfor mandens styrke? 

Efle blev stum. Han tog sig til halsåbningen i sin kåbe og forsøgte at lukke den 
bedre. Omsider så han op. Han lod den ældre se i sig, uden at sænke skygneblikket, 
som han plejede. 

Gorts ansigt blev blødt, han rømmede sig. 
Efle strøg hænderne gennem sit hår og så væk. Gort rejste sig, kremtede og gjorde 

en vag bevægelse mod Efle. 
– Hør... Jeg vælger at gøre noget nu. Til hjælp og beskyttelse, på samme måde, som 

jeg altid har hjulpet min broder... 
Gort lagde tøvende sin hånd på Efles skulder. 
– Du behøver ikke forklare mere. Jeg skal forsøge at finde en måde, som jeg tror, 

selv du ville bifalde... 
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Deres øjne mødtes igen. 
Gort slap ham, nikkede tankefuldt, gik og lukkede dørene efter sig. Efle stod ved 

vinduet og så på stærene i træerne mod havet, længe efter.
Jeg tager imod forandringen. 

Alt var allerede anderledes.
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Unna Muin

I musvågen 
Lyset stod hvidt ind i kælderrummet. 

En musvåge fløj over månen. 
Jeg lukkede mine brændende øjne og fløj med musvågen. Jeg flaksede nedover 

moserne, videre over højene, videre ind over den brede flod, og ned mod stranden. 
Egebyen hvilede uskyldigt under mig, med hjem, hvor folk holdt af hinanden. Jeg 
fløj over gesimsen på Muorsalene, søjlerne var helt sølvblanke af månelys. Men jeg 
så ingen derinde, før jeg grebet af åndedrætsnød og kulde, måtte tvinge fuglen til at 
vende tilbage til min krop. Jeg frøs, så det gav sære kramper, da jeg vendte tilbage 
til pigekroppen i kælderrummet. Igen brast pigen i gråd og lå med stirrende øjne og 
fulgte skyernes bevægelse over månehimmelen.

Må jeg se mere? Jeg er villig til at se mere. Klarsyn som gave... 
Jeg stirrede i himmelrummet, fandt dets egenart, dets rytme og en skjult tone deri, 

så månens genspejling gennem løv og over moser, så fuglenes flugt øverst, under 
skyernes drift. Da så jeg hans øjne, hvor himmeldybet var dybest. De flød foran mig. 
Violette. 

Jeg tager imod forandringen. 
Først da det gryede, fandt jeg, skygnen i den alt for unge krop, lidt hvile under 

månen.
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Efle Traust 

Grønelveren 
Han skuttede sig og gik til de gamle trapper med nedgangen til stranden. Det var 
en forårsmorgen med en let brise, der stod ind over Egebyen, og bragte havfrisk salt 
med sig. Løv vajede frysende over hegn og i skovbrynet. En måge skreg ensomt over 
havet. Solen var kun netop på vej op over havet ned, og der stod et orangegyldent 
skær over de fjerneste åse. En måne i tiltagende legede stadig med bølgerne, og dan-
nede drillende sølvblink. Nattergalen igen, måske i hyldehegnet. Han lænede sig 
mod trappens gelænder, lyttede og sukkede. 

Han kunne aldrig formå det, aldrig yde det retfærdighed. Hvordan kunne penslen 
skildre det absolutte lys, og forskellen på det og det afspejlede? Hvordan ville han 
kunne få transparent virkning uden kliche? Og hvilke farver gemte sig i det tilsyne-
ladende grå? Hvordan skulle han kunne fortælle nok om denne planet?

Han stod henrevet over farvespillet uden farver. Hvis han trak vejret allerdybest, 
uden angst, gennem kroppen, nedunder kroppen på en særlig måde, og derefter gav 
slip, kunne hans sjæl løfte sig, og han så i øjeblikke fra englekroppen med de hem-
melige øjne, og fra svimlende højder. Lysstråler blandedes og ramte skråt igennem 
skylag og dis. Hvilken vidunderlig planet, han beboede i dette liv. 

Da hørte han tydeligt skygnepigen kalde.
Violøje!
Dugkulde var trængt gennem hans klædning, da han vendte tilbage til sin krop 

og de fysiske øjne. Lugten af kondensvåd uld fra hans trøje stod mod hans næsebor, 
blandet med duften af døende anemoner og vågnende syrener. 

Han gik op mod skovbrynet. Endnu var ingen andre oppe. Nattergalen slog nogle 
heftige triller, der mindede om klukken i vand. 

– Efle Traust! Vent. 
Efle vendte sig undrende. 
Grønelverens øjne gnistrede i halvmørket. To hvide marrer25 fulgte manden.
– Lad mig hjælpe Dem... Jeg vil være hos Dem. Det sagde jeg jo. 
– Men...?
Efle virrede med hovedet, og så ned. 
– Ja, også med dette...
Der var en pause i stilhed, hvor de begge lyttede til den anden. De så samtidigt 

og direkte op i hinandens blik. Efles hjerte gjorde igen et udvidende hop. Den an-
den smilte, så det sang i stilheden. Efle gjorde synkebevægelser, men smilte tilbage. 
Brisen fik løvet om dem til at rasle med en lyd som af latter. Nattergalen sang lange 
toner, trak dem og forlængede stilheden på en lyttende måde.

– Men ingen ved, at jeg tager afsted... og det vil være imod Gorts ønske... Jeg ved 
ikke, hvad der vil ske. Kun at jeg må hente en fanget skygnepige. Jeg har aldrig 
handlet udenom Gort tidligere...

– Godt, ja. 
– Godt?
– Ja, godt... Dette her... bliver godt, Efle Traust, det har jeg jo sagt!



52

Så glimtede det igen i øjne, løvet raslede vildt, og Efle forstod, at det var Ioho 
Straiffsøn, der lo med samme lyd som morgenvinden i løvet. Han fik træerne om sig 
til at le med. 

– Kom, vi er hos Saille inden aftensolen, hvis vi rider nu.
– Hvordan vidste De, hvor jeg skal hen? 
– Det ved jeg bare... ja, moserne? Jeg er god til at lytte. 
Han rettede sig op, strakte sig lidt, og fortsatte i tanketale. 
Til Dem. 
Efle brast i overrumplet latter. Ioho strøg sig gennem håret.
– Ser De, hvad De kan gøre? 
Efle rystede på hovedet. 
– Jeg havde blot tænkt mig at gå derud... 
– Så De tager afsted på må og få? Uden plan og uden tid... kun tryg i Urvældet... 
– ... tryg i Urvældet...
De sagde ordene samtidigt og lo lidt. Ioho nikkede. 
– Og De, som er skygnemester, kan selvfølgelig hverken lyve eller kæmpe? 
– Nej... 
Efle trak på skuldrene. Grønelveren smilte langsomt.
– Hør, så lad mig styre det derude... Så er der da en lille mulighed for at foretagen-

det lykkes... Jeg har en ide.
Efle løftede undrende sit øjenbryn. 
Den anden rakte ham en hestetømme og gjorde et nik mod skovstien. 
– Vi låner et par marrer af Gort...
Efle nikkede. Han satte sit raske ben i sin gråmars stigbøjle, trak sig op på hesten 

og forsøgte at ignorere, at hans krop stadig sved bittert efter Skijpa. Han sendte lys 
til de smertende steder og åndede det dybt gennem sig. Den anden svang sig op på 
sin gråmar, strøg den over manen og hviskede den noget i øret. Han rettede sig op 
og strakte sig mod morgenstjernerne. Efle fulgte betaget ryggens smidige muskel-
løb. 

Gennem træstammerne strøg nu de første solstråler som skråtliggende stråler af 
hvidt mellem de sortgrå og grønne. Over trækronerne, kæmpede en svag florlet dis 
med bagvedliggende bjergformede skyer, der netop skiltes for en eksplosion af far-
ver, hvis skjulte betydning et øjeblik fik Efle til at tabe vejret. 

Ved Muorsalenes kaj duvede Silfreskibet, sejlklart for Gorts rejse to nætter senere.
De dukkede under lavthængende løv og ind mellem skovens stammer. Over Iohos 

ryg spillede solstrålerne, og gjorde ham helt gylden. Først efter en tid i stilheden, 
hvor kun hestenes hovslag var at høre, slog det Efle, at han ikke havde stammet en 
eneste gang i samtalerne med den fremmede. Han strøg op mod den anden og ind-
åndede, med skjult velbehag, hans grønne caprifolieduft. 
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Unna Muin

Genkendelse
Lyset er alt. Jeg har selv valgt enhver tildragelse, i min rejse til lys. Jeg er i lyset. Jeg hviler 
deri. 

Netop som jeg var begyndt at spekulere på, hvor længe jeg kunne klare mig uden 
at drikke eller spise noget, hørte jeg hestehovene. 

Han kom til syne under hængepilene på den modsatte side af åen. Ved at trække 
vejret dybt og støde mine hænder mod sollyspunktet, kunne jeg beherske min bevæ-
gelse. Jeg lagde mit hoved ind mod sidekarmen og stirrede.

Hvis han ser over mod mig nu, inden de tre hejrer når til elletræerne, vil han finde mig, og 
hvis han finder mig uden tøven, vil han lade mig komme med sig hjem...

Han drejede sig straks, for selvfølgelig kunne han mærke mit blik. Han lod sit blik 
glide over moserne, der lå violette hen i aftenskumringens begyndende dis. Blikket 
var søgende, og det standsede, hvor ingen andre ville have set noget, ved glughul-
let i mosekælderen. Han gjorde tegn til en ledsager inde i skoven, og svang sig ned 
fra hesten. Han drejede sig, og gik haltende over broen i retning mod mig, Han gik 
søgende gennem det stride græs, og klatrede over stengærdet. Ud for min kælder 
gjorde han holdt. Jeg så ham en tid ikke, så tæt på hulerne kom han, og han gik ind 
under udhængene, langs med pilevæggene. Jeg drejede mig, og ville række gennem 
glughullet ude af stand til at kalde eller råbe, end ikke i tanketale; både stum og tør 
i halsen og lammet af en uro, der hindrede mig i at danne tankens klarhed. Jeg hørte 
en svag skramlen mod stenene, og pludselig havde han sat sig på hug og stirrede 
lige ind og ned til mig, så nær, at jeg kunne have rørt ved ham. Hans tøj var gjort af 
blødt skind, glatte brune skindbukser, og en blågrøn uldtrøje under en kaninvest. 
Jeg mærkede den fine duft af hans sved, der mindede om vanille, og ånden, der 
mindede om anis. Og dér var de sære øjne, jeg havde set. Dybviolette, med pudsige 
blåsorte pupiller, nærmest aflange. Jeg vidste da, at alt, jeg havde set, var sandt og 
rigtigt, og smilte så dybt nedefra, som fra en åbning i planeten under mig.

– Endelig kommer du!
Det gav et ryk i manden. Jeg hviskede. 
– Sådan ser du altså ud.
I hans ansigt var der små sår og blodudtrædninger, og han var meget længe om 

at åbnes i et smil, det gik igennem sitrende lag, som af vanelagt skyhed. Men smilet 
var venligt, og varmt, og kom allerlængst indefra. Jeg huskede ikke nogensinde at 
have set andre smile så varmt udover selve lysiduirren. Der stod et skær af lys over 
hans sære ansigt.

– Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, jeg har mest set dine øjne, men det var altså rigtigt, at 
dine øjne er helt violette, som skovvioler i april.

Hans øjne var udstående og direkte, som en snurrende tunnel at se i. Jeg forstod, at 
det ikke skyldtes min facon og ord, at han var blevet overrasket, men snarere at han 
selv havde genkendt mig. For de øjne var som mine og så også uendeligt.

– Mit n-navn er Efle Traust. Godt. Så fandt jeg Dem. 
– Å, ja. Du fandt mig. Du kom, som jeg så, du ville. 
Han smilte igen, nikkede og lænede sig forover. Jeg talte hastigt igen.
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– Ja, jeg ser rigtigt. Jeg ved det, jeg ser kun sandt. Det er ikke altid gode ting, eller 
nemme ting, jeg ser, og jeg kan ikke altid styre det...

Jeg talte for hektisk, ivrig ved hans forståelse og venlighed. Jeg greb i karmen og 
prøvede at hæve mig op mod ham, rakte endda ud, så jeg strejfede hans fod. Jeg blev 
tør i halsen. 

– Ja, og Asmegin hjalp...
Han nikkede. Der løb en sitrende trækning over ansigtet. Aflange træk, mærkelig 

lange øjenvipper og de sære øjne. Strittende langt hår, i alle grå nuancer fra dødt 
musegråt til skinnende sølv, men uplejet, som vidste han ikke selv, at det trængte 
til saks, olier og kam. I hans højre øre hang en særpræget, oval sølvørenring isat en 
blankpoleret ametyst. Aftensolen reflekteredes i den. Han ledte efter ord, slået til 
tavshed af mine mange ord. Jeg hviskede. 

– A, nej, men undskyld... Jeg gør dig allerede ondt...
– N-nej, nej, De o-overraskede m-mig k-kun. Ikke m-mange k-kan det... 
Han rystede på hovedet. 
– Overraske m-mig, altså.
– Nej, for hvem kan overraske skygnen over alle skygner... Mesteren selv. 
Violblikket flakkede lidt igen. Han lo lidt forlegent og strøg sig over øjnene. Jeg 

trak vejret dybt, rettede mig op og talte overdrevent høfligt og begyndte vort møde 
forfra.

– Goddag, dreng. Jeg har ventet længe på dig. Så ser du altså sådan ud i dette liv! 
Jeg er altså ikke skuffet! Det må du ikke tro. Det er bare pudsigt endelig at se hinan-
den. Synes du ikke?

Det glimtede af munterhed i hans øjne. Han forstod mit forsøg på at mødes om 
igen.

– Go-goddag Freykvan af Mosen. Jo... jeg forstår at jeg har æren af at hilse en st-
stor skarpskygne...

Den nedgående sol blændede mig, og jeg missede mod den. Han hostede let.
– Men De er...
– Ja, jeg er spærret inde.
Min tanketale tilføjede skarpt. 
For at dø...
Han lod en rådvild hånd glide gennem sit hår. 
– Men kære pige... Af Fru S-Saille? Ved De, hvor hun er? Jeg vil tale med hende. 
Jeg lo lidt. 
– Nej, det ønsker du ikke. Tro mig, det ønsker du ikke. Ikke om mig, i hvert fald. 

Jeg beder dig, skjul mig i stedet, du som kan. Skønt hun ved for længst, at du er 
kommet hertil. 

Han bed sig i læben, og stod med rynket pande, rådvild. Jeg rakte op.
– Kan vi ikke bare prøve... Din hånd? Vil du give mig din hånd?
Han nikkede og rakte ned gennem glughullet. Jeg greb den, den var varm og god. 

Jeg fik krattet mig op ad væggen, men hullet var for smalt. Jeg lo sarkastisk. Han 
gravede omkring glughullet, og der røg muld og tørv ned over mig. Jeg så hvordan 
pilevidjerne vågnede, og at de første slog om mine fingre. Det sved. 

Jeg hostede og gav tegn til, at han skulle høre inde. 




