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Jeg står på den nøgne mark, som ligger uforuFbejd,et, ubevo)<:set,
uden, mærkbar s~utning foran mig. Der blæse~ kolde martsvinde.
I
Jeg er lidt beklemt over dette sceneri af ingenting. Hv.ad'skal
der egentlig ske her ?
Hen da ser jeg en luende lys flamme fare imod mig. 'Er det 'en
fakkel, er det en kvinde eller er det kun en dan'll~nde: gnist ?
Vædderens i~d brænder i sig selv. Hun ~ ilden. Hun stormer
,~ "f
. ". -:"-:i;,
frem, en sprudlende fontæne, ud af det punkt, som er, jeg 'et.
Hun er begyndelsen af alt: Der står hun på den nøgUe mark,
som endnu er uden historie, uden begivenheder. vædd~ren~ 'ø~ske
er samtidig hendes nødvendighed: At starte noget"h~;, h~"
vil og hun må starte noget her. ,Hvilken kraft må hun, ikk,,? '
besidde for at være den første. Vædder~nsstør~te' styrke er' "
. ."
hendes selvbekræftigelse, hendes idenditet med sig ~el. Al~
, ,
som har væry' eller som er, er hende sel. Verden er,endnu enkel;
rå, ukompli~er~ de få beg~eber der' eksisterer. V~dderens', "
erkendelse e~)lige så betagende som enkel - JEG ER ~ intet andet.
Engang er dette ikke mere nok. I det fjerne, overfor hende, '
skimtes vægten, som begynder med at henvende sig med et DU.
Hen vædderens fuldstændige idenditet med sig sel, gør det" "
umuligt for hende' osse at være nor;ret andet, umulie;t at træd'3
ud af sig sel. Desto nødvendigere er det for hende at finde
noget udenfor hende sel, hvorhen hun kan udlade 'siri ',energi, , ,
sin ild og sit mod. Hun er lissom kastet ud af,in~etheden 
Mars, kraften i sig sel, som den koncentrerede kraf~ der endnu
• intet mål kender. Derfor må hun søge sine mål, vil prøve alt
'hvad hun kan stille op med sine kræfter. Hendes kæ;lighed,
' .
.
hendes raseri, får næring fra hendes egen fontænes dybe op
rindelse og samtidig er' hendes ubrydelige væren-sig-s,el hendes
største problem.
Alle andre tegn har en forg~nger, alle har de en historie der
belaster dem, men som osse er deres erfaring.
Vædderens eksistens er ubetinget, oprindelig og endnu nøgen.
Fuldstændig kastet tilbage i sig sel, bliver denne - hendes
største magt - hendes største indskrænkning ••••••
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TEGNENE
Vores søgen efter en Feministisk astrologi - Phoenix og
Barbel Messmer. Oversat af Anne, Inge og Franziska.
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Vædderens erobrinD af marken følges af de første spæde planter,
væksternes begyndelse. Tyren er dulcket op, har set jorden, og
besluttet sig for at gøre den til sit element. Hendes forhold
til den fugtiDe, brune grund er konkret - sanselig. Hun berører
græsset med sine bløde læber, suger det ind i sig. Der står
hun, næsten ubevægelig - den hvide måne~o, tung og massiv i
kroppen. Hun er et potentiale af stor kraft, meget langsom og
meget sammenvokset med det som berører hendes klove.
j"eg tænker på I hvad der vil ske I når hun har sat sig noget for?
Blind for alt omkring sig, besat af at nå dette eneste mål.
Hendes besættelse bliver hendes skæbne. E~n gang sat i bevæ
gelse er hun ikke mere til at stoppe. Hun er fange af sit eget
væren. Men hun er påholdende, :tv3.d hun gør, det gør hun virke
lig. Uforstyrret og hårdnakket holder hUn fast, ved de ting
hun vil. ( og når hun har har nået målet, så bekræftiger det
hende! ). Når nogen advarende råber til hende, at hun skal
vende om, at hun skal lade være, - latterligt, hun vil slet
ikke høre det. Det eneste der betyder noget for hende, er de
erfaringer, hun har mærket på sin egen krop. Tyrens øjne er
bløde, drømmende, men" for hende er drømmen lpm betydn:"ngsfuld,
såvidt den lader Slg realisere. Det er hendes ønske at gøre
ting konkret, og det betyder for hende, fremfor alt, sanselig.
Hun vil mærke på den bløde pels, hun vil lugte rosens duft, .
pun vil smage på det friske brød. Det er hendes måde at tilegne
sig verden på. En vis måde at Døre sig silcker på, at forsikre
sig hver gang en gang til - Sådan er det osse, når hun elsker",
det er hendes måde at elske på : Igen og igen skal hun mærke
den anden kvindes hud.
Pludselig kommer jeg til at tæru{e på,"at tyrens tidsalder ( ca.
4220 - 2100 f.k. ) var den sidste tidsalder i matriakatet I
Jeg husker tyrene på Kretas væGffialerier - disse tyrespringersker.
Jeg husker Egyptens tyretilbedelse - tyre]{ulterne ••••
Tyren virkeliggør sig ikke mindst i gennem det hun har, dette
førte i det gamle Egyptens blomstrende tidsalder til, at al
rigdom og ejendele blev taget med i graven for at være brugbare
i de hinsides liv •••.••••
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Min fredelige betragtning bliver afbrudt. Noget har rørt mig ved
mit venstre ærme. Let som et luftpust 
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Tvillingen løber forbi mig, vender sig om, jeg ser stjernerne
i hendes øjne. Jeg ser nøjagtigt efter
Hun kommer som to,
. hun ef dobbelt ~ Hvilken en af dem er hun egentlig ? Hun kan
ikke se l sige det. Hun trækker på skulderen og smiler , lidt ,...-.
forlegent. Hun skeler til sin søster, og søsteren skeler til
bage - og så siger blm ( som det første tegn taler hun I ) :
I virkeligheden er jeg bege;e dele, jeg er'både hende og mig •..•
Og så følger en lang, kompliceret tale, som til sidst gør hende
sel så forvirret, at hun gestikulerende stryger væk og opløser
alt hvad hun har sagt i luften., hendes eget element.
Hun har ikke sel nogen idenditet, og hvis hun har en, så er
den dobbelt. Forvirrende,lissom tånkebygningerer, men allivel
mulig, fordi tanken tillader alt. Hun forbliver ubeslutsom 
!'ien bvorfor skal der overhodet finde noge'nbeslutning sted ?
Hun er sel et levende bevis for, at begge dele er mulig ••• 1
Hendes dobbeltværen gør hende' hurtigt fOrvirret, hun opløser
sig sel i den anden kvinde igen, inde i hende slider de. to
sider af alle ting i bver sin retning •••. Dette er hendes evige
dillamma. Men det giver hende osse en genialitet, en evne til
at bevæge sig utrolig hurtigt, fleksibilitet. Gir hende mulig
henden for 8.t S8 dobbelt 85. r.~g:>~· .::3t' lader l:.ende springe over
i den anden kvinde og tilbage igen. Tvillingens store opdage~se
er, at bun kan videre gi verden omkring sig.·Efter at Vædderen
og ~~en har skabt betingelserne for den nøgne eksistens, er tvil
lingen nu den første, som med kæmpestor nysgerrighed begynder
på at gøre verden begrebsmæssig. Hendes intellekt gør det mu
ligt for hende at stille noget mellem sig og det som er. Denne
afstand er midlet for hende til at se det andet og finde sig
sel som en, der prøver at definere det andet. 
Hen nu er, jeg osse lidt forvirret. Tvillingen er omkring mig
med sin frihed, begejstret over sine opdagelser. Fortæller
allerede nu noget nyt -.indtil det midt i sætningen går op
for hende at ••••• Allered nu forstår jeg ikke mere, så hurtig
er hun •. " Hej" råber hun som det sidste, " Hej, vi ses snart " ••••

KRE&:>E.N
Jeg må lede inden jeg finder det næste tegn. Jeg finder det
i en søs stilhed, i en skov med mørkegrønne grantræer. En glat,
sølvglinsende sø. Det bliver afteno Krebsen sidder ved vandet.
Hendes pande lyser hvid i fuldmånens lys.
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Hun er omhyllet af vand, hendes eget element, som fuldstændig
kan tildække hende, lade hende forsvinde, og dog er hun helt
.
nøgen. Hun er revet ud af liv~oderens dUQ~le, fugtige, flydende
varme, men hendes erinding om den er der. NU er hun i verden 
De tre andre tegn før hende er der osse, hun er .ikke den første,
men hun er den første, der husker sine oprindelser,og hun
sørger stadig over tabet af dem. Et helt.hus bærer hun med sig,
for at kunne beskytte sig : sig sel og sin mor der hviler i
hende. Dette var en tilstand, hvor det at gi betød at tage og
det at tage betød at gi, en uafbrudt strøm af udveksling.
Født ind i verden - Virkelig født ind i verden, under de
lange, smertefulde, hårde overraskelser som ~ fødslen - Hun
søger igen denne strøm, og for ~t skabe den, stiller hun endog
sin skal ( sit hus) til fri afbenyttelse.
Fra sine rødders dybe grund henter hun den beskyttende kærlig
hed, som ikke stiller nogen~betingelser. I skovens sorte mørke
får jeg det ejendommeligt. Jeg knuger mig ind til hende, som
er hjemme på dette sted. Hendes krop er blød, eftergivende,
lissom flydende, og jeg falder· dybere og dybere ind i hende.
En musling fuld af øjenvipper ••• drømmen bliver sand •••• ·
Drammen skal aldrig blive sand : Symbiosen erjo ikke længere
mulig. " Det er for sent" vil ;,jeg sige til hende, II Du kan
ikke gå tilbage! ". Men da jeg ser hendes ansigt, ved jeg,
at hun osse sel ved det. Du og jeg - to adskildte .sjæle; som
sel skal påtage sig sit eget ansvar, for deres sikkerh~d: gives
der ingen anden garanti end kun dem sel. Men hvor godt forstår
jeg dog hendes forsøg, hendes smerte: Det er. så svært virkelig
at ~tro på det .......•
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I den opstående sols strålende lys møder jeg løven den næste
dag. Hvad der kom tul verden. i krebsen, bliver i løven til det
legende ( med sig sel legende) barn. Et lykkeligt barn under
Solen.- Løvens ønskedrøm. Solen er hendes ild, af hvilken hun
lader sig bestråle og varme, fuldstændig i glansen af sit eget
lys.' ( Er hun osse fanget deri, fordi hun er helt siy~~ert
afhængig af den. ) Det lykkelige vilde barn under solen.
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Under en hårtop af pjusket hår, i besiddelse af hendes faste,
brune barnekrop, forsynet .med hendes s~nsers rigdom, hendes
oplevelsessyge. Stolt viser hun mig de selbyggede borge i
sandet og danser,begejstret over sin egen charme, en hjemmelavet
runddans omkring dem. Hvis dette barn vad, at hun er elsket 
hvor meget strålende lys kommer der så ikke fra hende ! Men ta
ber hun varmen fra omverdenen, så sluld(es osse hendes indre
glød. Hun bliver vred med narsisistens forfængelighed.
Hvor stor kan Løven ikke gøre verden, fordybet i verden, i
den sikre tro at være verdens midtpunkt. En tro der giver hende
storsindethed. Elementernes cirkel ( Ild, Jord, Luft og Vand)
er ved hendes tegn gået en gang igennem. Hun begynder nu igen
med ildens direktethed - Ild kan aldrig overses, i~d er mest
umiddelbar og tydeligst sig sel •••
Jeg ser ørkenens løvinder, hvoxdan de sammen slanger Slg på
steppen, gennemsivet af deres egen skønhed. Dyrenes dronning, o
verbevist om sig sel,som med'selfølgelighed tager, hvad der
tilkommer hende. En solbeskinnet fred, som kun kan trues af
en begivenhed, der kan forvandle h~le sceneriet til en
brølende magtkamp: Hvis Løven har en angst så kun denne, at
hendes lille imperium, d.eJ:! li l :'.8 -''?r:39n som hU!: bar skabt sig,
bryder sammen. Bedraget bliver opdaget : Verden er ikke din
skabelse og aldrig vil alle kUnne elske dig - Barndommens
smertelige erfaringer •••••••
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Da jeg ser Jomfruen, spørger jeg mig sel, hvordan hun har kla
ret at,' tage det kæmpestore spring fra Løvens store drømme til
hendes ilu3ionsløse klarhed. Jeg finde~ hende på arbejde i
haven til et hus. Der sidder hun, i bedenes orden, i visdommen
som ligger i ordenen af de forskellige planter, der står ved
siden af hinanden. Jorden er hendes element i den betydning, at
hun arbejder med den. Hun udnytter den uden at udbytte den. I
bendes jordbrune h@nders greb, i den rolige, harmoniske krops
bevægelser ligger en potentiel kraft, en bestemt mængde af
stilhed og bevægelse, af fasthed og eftergivenhed af forsigtig
hed og overbærenhed ••• En samklang med hendes omgivelser som hun
prøver at mærke. Som jordtegn finder hun sig sel igen i omgivelsernos konkrethed.
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Hun kigger op og smiler til mig. Om jeg vil drikke en kop tue
med hende? Ja, for jeg er træt og ødelagt. Vi går ind i huset,
som ved første øjekast synes meget ordentligt. Sikkert osse en
orden som svar på r..cndes inclre kaos. Hun er for:Jøc;et på at
gøre sig klar over det, SOQ har modnet i hende fra Viideren til
Loven, i skabelsen af jeget.
Helt åbent har hun draget slutninger, men hendes viden om det
er gennemsivet af usi~cerhed, den usikkerhed som ledsager be
gyndelsen på noget nyt. Hvad ved hun ? Først siger hun ikke
noget, hun ser prøvende på mig og spørger så, om hun skal
massere mit hoved. Jeg overgir mig til hendes hænders varme,
der ejer jordens ··'1telc:r:-edende kraft. Langsomt bliver jeg vir
kelig forbavset. Denne kvinde forsøger at gøre noget, at gi
sit liv en mening. Jeg spørger migsel, hvorfra den usikkerhed
allivel kommer, der som et slør ligger over hendes venlighed.
Hun skænker the op til mig og sætter sig overfor mig. Hen,over
bordet betragter hun mig, jeg, der er en fremmed for hende,
og som hun allivel har budt velkommen og som hun endog er
hjælpsom overfor. Hendes udtryk ( blik) er skridtet over den
grænse, hvorpå hun sel står. Noget er afsluttet med Jomfruen 
fra nu af er det ilckemer:o nokkuD.' ,at bestræbe sig på at finde
de flere jeg •••• Alt hvad der kommer nu, skal osse være en søgen
efter de andre. Jomfruen sørger over afslutningen af en histo
rie som var uden spørgsmål og entydig. Hun er afslutningen
og samtidig viser hun, at det nu vil gå på andre måder ••••

VÆGTEN
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Men starten af Sadiakens anden halvdel er uden nogen sorg. Den
bærer tværtimod begyndelsens håb og ophidselse. Vægten danser
fTe~. Ja,
hun danser midt i en strøm af andre kvinder. Hun er
omgivet af dem, hun svømmer med dem. Hvem begyndte - Hun eller
alle de andre ? Hvem bestemmer retningen - Hun eller alle de
andre ? For Vægten er det ligegyldigt. Sådanne spørgsmål stil
l,~ hun ikke sig sel. Hun smyger sig ind i den samlede dans~s
bevægelse,ly~celig over alle de mange muligheder, alle de mange
spejl, alle de mange DU omkring hende.
Hun forlader kredsen - som lufttegn behersker hun den evne at
svinge sig bort - og finder med det samme den næste. Kærl~gt
bliver hun modtaget. Hendes lethed
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som fjerens trylleri. Hendes stadigt vedvarende, let sitrende
bevægelse af de to dansende vægtskåle - Hun er fas ine ret af
det spil, af ,forsøget på at finde balancen. Massernes lighed,
som ildce betyder, forskellighederne SJ 'tilpasning, me~ deres lige-",;~,~. "'.
vægtighed , ,deres lige store betydning. "Vægten
vil tilfreds..,'. r.•,_.~
~.
stille alle •. Hver kvinde har noget værdifuldt, og det tilkom- ., .
mel' enhver kvinde at blive smilet til af he~de. Er det hendes
spile, eller er'det virkelig hende? Spørger jeg' mig,'henført ·af
hende " men 'samtidig tror jeg på ~n eller anden måde ikke p å , ; ; .
hende. Vægten tænker aldrig på dette spørgsmål:" For hende'er
livet spil og spil livet. Hun har; lissom Vædderen - ~t,ubetin-·;.
. . get forhold/til hvad som foregår' r'i~dt .om" hende. VæddereI;. vilie'
være fortabt; hvis hun ikke havde 'kraften fra sit eget initiativ •
. D~nne nødvendighed findes ikke længere for Vægten, . fø dt. ind
.
.i en verden'," sbm allerede er befolk~t' med så meget , so'm åbner'"
forrigdorr:me~ af man~eveninder, for broc;cG.:.,"fEl.rVe~" og
melodier - Var det virkelig det værste, at tabe siteget,ini
tiativ ??Der er osse en anden grund ti~,at hun udtaler ting
så roligt
Vægten er centreret i ·midten, midt imellem hendes
'r .
.'i.
svingende skåle ligger hendes jernhårde , ubevægelige
centrum.
.
Når jeg lidt senere ser hen!1.e ',",?c1i~~ere ved e:'! lille å, op
søgende dette centrum i sig sel, aner jeg for første gang, efter .,
.
dagens undre~"og for~dring over hende," osse hendes an~st.
( 'osom hos. alle tegn, opstår der ud af den størtse styrke:osse
'.
.
samtidig roden til hendes problem). Hendes centrerethed er
enlivsnødvend.ighed for hendes udstI'ømmende spil : Men hvad
skal hun gøre, når det mislykkes for hende med det umulige 
at bringe de to vægtskåle i balance ?? •. : ...•
".
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SKORPIONEN
Pludselig fornemmer jeg noget bag mig, der sidder en sort engel.
Ikke så langt væk fra Vægten. Egentlig er det kun hendes tøj,
der er sort, men alligevel virker alt på hende mørkt. Måske er
det øjnene. Hun ser på mig - og øjeblikkelig føler jeg mig
berøvet alle mine ilusioner. Jeg er fortryllet. Jeg er forfærdet.
Der sidde"r Skorpionen, og hun sidder der b~re, og alene hendes
blik får mig til at gå hen til hende, en fortryllelse i hvilken
dødens sødme svinger med. Dødsenglen, djævelens skønhed. Skorpi
onen har afsluttet ligevægtskålenes harmoni totalt. Hun læsser
tonsvis af vægt på den ene side, og lader den anden bare springe
i vejret. Hun er uden nogen forståelse for Vægtens bestræbelser.
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Hun udfører sin handling til den sidste yderlighed. _
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Måske

jeg alt I mørket i hvert et uendeligt fald I og hver opgangs
lysende si trende spil. II ( Rilke, Das 'Stundenbuch. ) Hendes .;!,
'bevægelser
fald og atter rejse sig igen ,'er så stærk,";{~o:'""
v~l

,~

.

•

.

: .

;~,'!·.j •.JJj":~:,0~~·i~;t"(,:~,~_;,,,

':-,':.J-:,r··

",

, det at dø og b1J.ve født 1geno Og hun dør v1rke~ig•.,i,,~~~,t:P~~~1f''.i(.'·; II
'er den først::l,' der rører ved døden .... !'Iår jeg ert~;t me'd')h'~ride'~~~E,:
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ser Jeg nu osse smerten 1 hendes øjnp., som ser ud som om 'de''-:l,~i\r';''',
stivner. 'Marss sværd er bøjet indad og kører lang~o~t~~d'(l'~~~,t: ,.
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h~ndes, s.l~ k llJ;ve •••• Hun dør inde~i. ,Det er ikk~,:~~l~!5\:i~~tvE\r~J"
standse, det er hendes egen ,beslutnlng. Hun har drevet det ':så,';:"
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langt - Hun' må drive det så langt, for det er hendes enest'e '1;r.:r:-/;
.
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måde at leve' på:
. .....

,., :~:}·,-·~~t~-f:/' ~.;,: .

".

Hun ved, at der i en hver død bor en fødsel,.'
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og at Em hver fødsel engang skal' Emde med døden. Og at
,
..
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kvinde' var ler I skal være alene' dermed.'

"hv;er':;~:::.;,
. ";:, 'jill'"
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',Jeger stum, hvad skulle jeg ossesige ? ,Skorpionen tier,"'hem-', '
m~lighedens d;bde. Og dog ~taler
iTi~d hinanden :
kend~;~19::'
hinanden, vi erkender' hinanden: Alle Skorpioner kender"h{~~~den,

vi

Vi

som søstre hvis hjem ligger på et skjult sted; Skorpionen~r
t "'_.'_'
. ".,

vand. Vandets dybde er så uendelig så hun sel bliver forskrækket.
I hver af hendes død, eller snarere i deres overvindelse,
ligger
.
. '-'; ,
hendes magts hemmelighed. Det er som om hun, gl0derindeni.
Hun 'vokser igennem sig sel....
,,',
,Og pludselig ved jeg, at hun
,vil ikke fjerne den, for hun
vi kan tage smerten bort fra
rernes sti. Hun ved noget om
•

altid vil forstå,min sorg:"Hun
.'
.
..
.".
~':,':, :>,'I~' '. ~
er den sidste som tror på; at
hinanden. Frygtløs går hUn på tå~
det; '~om så mange stir;e~.:'-på'~ed'
•
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angst, ja, slar bevidst ind på den vej, igen og igen. Hendes
li.i",.~ .l abelighed lader al t ske : ", Skønhed og skræk I man skal,
blot gå : Ingen følelse er den fjerneste'; " ( Rilke ) .'~ .;' •••':

,
Jeg sidder endnu med Skorpionen i ·den blå times skumring,

da

der galoperer en hest ind: Enstor hoppe, en stor kvinde med
flagrende hår sidder på den og holder en fakkel: Den lysgi~ ,
i"~

k'

vende, strålende flamme er skyttens ild. Hun river mig op, jeg
skal med op på hesten, sammen farer vi hjem til hende.' Hun har
en uhørt fart på. Alt går hurtigt, ingenting må stå i vejen.
Hendes fart minder mig om hendes genbo, Tvillingen, osse hendes
store videlyst. Men Tvillingens fart var osse noget nervøs,

~ens
,,'

jeg synes- at denne er meget målbevidst.

• ,l

~,

I huset står utrolig mange bøger. Spredte notitser, skrevet,
læst, land- og verdenskort. Jeg ser: Skytten vil nå langt. 'I det
fjerne, videre og videre. Tvillingens interesse for tingene
omkring hende bliver hos Skytten forstørret, udviddet til de"
.
.
.;'
højeste områder : Hendes ønske om viden, 'det ikke blot at ville':.:
vide, hvordan tingene omkring hende er gjort ~:\m~n osse at fiIld~'~;;::,
noget andet
er et)(:·;
. bagyed. Huri er åben, venlig, nysgerrig. Der
,
:"
.
overdådigt måltid. Skytten elsker overflod, righoldighed. Hun!'F':
vil ikke .kun noget, hun vil alt. ';1'
morgen d~age;hun afsted.Y;';
.på sin hoppe f9r' at søge et nyt mål, som hun kan sigte. på med," ,
sin bue. Sandsynligvis vil huil snart begive sig ud' på en større'
rejse igeIl, fortæller hun mig. Med store' armbevægel~~r:st~rt'er .'
hungenne~ værel~et, viser mig bøger, ogtale~ ,om he'ndes'egne' ,.'
tanker om 'dem, som stro::kker sig som planter ud af det læste. '
Hun oplyser min ånd , som hun før har oplys't m~'~ketmed faklen'-<"
St~rsindettilb;der hun mig-.at sove hos sig.D~~, er :fle~e .sen~r
at vælge imellem, Skytten giver mange beskyttel~eunde~sit
tag. Jeg ligger allerede halvt i søvne, mens hun ~~dn~ sidde~
ved pejsenhensunket'i dybe tanker.
Den næste dag tager hun mig ined på sit ridt gennem '.verden.- Jeg.
bliver forbavset over hencleE energi, men jeg s'er'osse': bagved
rastløshede:t i hendes evige søgen. Der findes 'in'gen' ste'der, inL'.:"'\. ,.< "
.
gen enge, 'ingenting hvor hun vil eller kan bpholde'sig' 'i 'længere "
. .
",
\
.
.
, ' " .:-, '., .'" ,',
::" ',!:.,,' .
tid. Hun søger'målet, hvorhen hun kan rette sine pile -.hun
k~n kun udvikle sin kraft, når hun har fundet det·.Hun~r fl\ld
stændig udleveret til sin egen sult ~fter det'~ye og'en~unoget
nyt. Og hver tilfredsstillelse bestyrker hende i søgen efter
det næste mål ••.••
~>.;~.,
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6TENGEDE.N ;O
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Da jeg nogle dage senere rejser igen, efter mit mangfoldige ophold
hos Skytten, bliver det hårdt. Terrænnet bliver karskt, klippe
fuldt, bjergrigt - enkelte vækster i deres finhed af torne. Jeg,
er kommet til Stengedens område ! Jeg må næsten bande - D a ,
springer hun imod mig pi tynde ben, let og åndel:Gt sikker. Efter
hvert spring, efter hvert fald, lander hun dog igen' sikkert på
~
sine fødder .,Stengeden har lært at overleve •. l hendes terræns
~ karrighed - klippen som den hårdeste form for jord, hendes ele
~~
ment., kan hun lege hen over klippens skarpe kanter. Alene her~~pe men på trods af dette langtfra fortabt. Hun får meget ud
,~ det som er der. - Hun viser mig de pjuskede planters vilde

I

•

I

skønhed, og hvor bekvemt der lig~es i de mange stenfordybninger.
Hun klarer endog at ophøreet teaterstykke for mig på den nøgne
klippe. Hendes spil erkendes som sådan. På trods af dette ove'r
'vældes jeg derved, af en følelse af total forvirring, 'de man':'!'
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li!»'
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'·-l~·

ge ansigter af hendes skuespil er hendes jegs ansigter,:-.,osse·'ik,
,

" ,

Tlår det er tænkt som
egentlig hende •.' Hun
~
~
· sJ.g sel, og samtJ.d:lg
· ....
. ."
'langsomt Osse koldt.
·

'.

•

;....

..

,.

..:~;:,,_~C~j1,1.:>,,~,,-I.~''f~-i!'4:'~~.•:.:_.;

. _.

teater, så er all~ personerne i '~tYk,k.;~~A}f?~"
.
., ",~ '." ',".~. J~""'~'~,'"
.
tager masken på - .Hun laveret billede ..·af·;;";.
,:,\·),f!~·;
'<_.':'j::~.~'t::l'...
er hun bJ.lledet. Det bliver mørktog';,z:~,}:"
.,"
..:.:.:;>'.:!.:." ~ ... :·?-~oi:\):',::.,.
Mens jeg står der, lidt frysende ,:,samler T:':,
' .
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' . ' . : -",..~~t.~· .' ";, f.' :';" , :,;?'.':., ,~.. ",'
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Stengeden med hurtige spring træ til et bål. Vi sætter:~os ',: ;:>'.
sammen på hug foran 'flammerne. Stengeden fortæller' ~:ii·th~Ordari

':;,1

'. ::h~~r::~:::::~>.::~ t~~r=,:i:.: t~:~::åd:~:~ .k~~p=~~:~t~i~C""å'~ •
Jeg betragt~:r:.,b,ende

sluttede venskab med alt levende heroppe.

i

'.

den blussende i,19-s skær._ forandrerhendes

.~~i~Si~tSi~,;~~~adigtti;/.

~~i::e 1~::t~::/:~k::;::\~~;e:Ø:å b::::~ :~::~i~~~j·;:i;~i~:·n~~~
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modet til at starte sin årstid, vinteren, med den længste·nat.
.
. '.
.
'.; ·rl'; 'r; ..;.
.•
i.'
Jeg spørger migsel, hvad hun' brugerforklædningeri,til W,?;''- ,
~

.
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.·~:~~·r l:.:.:t.".,~~'~"i"~;'_:;:\"'·,,

Bålet bliver større - og pludselig ser jeg under .iØ-lle .:aii~igterne,
. .
. ' .,
.
,
~ ...."r
-~.!:.t..:'",. i.": .:.,:;: ;:'2,"'>'
.
noget meget tungt.- En glødende sten, uigennemtI"engelig.:Jeg ser
.' .
.
j .1i...
;'!-''- .' ~.: t,.
,hende, hvordan hun trækker, slæber, dette noget'~.fi;er,!lig.Det
· i. • :: ',. ' • .;'.
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.,.,;j;lI~~·.~;t,'il!'.!:..:t(~·'t~: ..,·.·;:;,

,

· forekomm~r \mit .'J.t være lissom grundsubstanseH·'.~?;~·~~,tt.~;~~:
... " .....
af ethvert spil," hviler tungt i hendes indre.·•• ~Jeg 'kigger. nøje 
"
,',
.."
'·;;:.;rj;·· ......',
og genkender dette noget igen: det er sjælen, sjælen,s~~ i .
·\
. " . '. ,
. '
.
. . ,.- ,::,; ~,LI .' .
Stengedens. ': genbo Krebsen,
blev
opdaget.
I
Krebsen
opstod.for
.
. , .•... : .. - .
første gang bevidstheden om vores sjæl, Krebsen var be~øreren
af den første erfaring." Stengeden har ikke glemt det •.,Dybt inde
i hende hviler den viden om det - og hvad mere er : sjælen
'er gået igennem en hel halvdel af Sodiaken og hargen~emgået
'mange erfaringer, Stengeden ved at sjælen er.berørelig, og at
'.

'.

' . '

"

~:-'

hun osse kan berøre andre. Men hun vil ikke længere udsættes
for Krebsens sårbarhed. Hun vil kunne handle med berørbarhedens
potentiale. Krebsen har gemt sig med denne erkendelse i sit
ønske om sikkerhed. Hendes sjæl eksisterede i'første omgang kun
for hende sel. Stengeden gør noget med den. ~un bærer sigsel
ind i verden. Og hendes beskyttelse,' som giver hende sikkerhed,
er hendes mange ansigter
.
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