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Horren,
en Historie.
porren stod i Blomster. Den har saadanne deilige
blaa Blomster saa blode som Vingerne paa et Mol
og endnu meget finere. — Solen skinnede paa Hor
ren og Negnstyerne vandede den, og det vat ligesaa
godt for den som det er for Smaaborn at blive vadstede, og saa saae et Kys af Moder; de blive jo
deraf meget deiligere. Og det blev ogsaa Horren.
„Folk siger jeg staaer saa udmoerket godt," sagde
Horren, „og at jeg bliver saa deilig lang, der vil
komme et prcegtigt Stykke Lcerred af mig! Nei, hvor
jeg er lykkelig! Jeg er bestemt den allerlykkeligste af
Alle! Jeg har det saa godt, og jeg stal blive til No
get! Hvor det Solskin muntrer op og hvor den Regn
Mager og forfrister! Jeg er magelos lykkelig, jeg er
den Allerlykkeligste!"
„Ja, ja, ja!" sagde Gjerdestavene, „I kjende
ikke Verden, men det gjor vi, der er Knuder i os!"
og saa knagede de saa ynkelig:
„Snip snap snurre
Basselurre,
Visen er ude!"

„Nei, den er ikke!" sagde Horren; Solen skinner
i Morgen, Regnen gjor saa godt, jeg kan hore hvor
jeg vorer, jeg kan fole jeg har Blomst! jeg er den
Allerlykkeligste!"
Men en Dag kom der Folk og toge Horren i
Toppen og rustede den op med Rod, det gjorde ondt;
og den blev lagt i Vand ligesom den skulde druknes,
og saa kom den over Ild ligesom den skulde steges,
det var'grueligt!
„Man kan ikke altid have det godt!" sagde
Horren, „man maa prove noget, saa veed man noget!"
Men det blev rigtignok slemt. Horren blev kncekket og brcekket, stettet og hceglet, ja hvad vidste den
hvad det hedte; den kom paa Nokken, snurre rur!
det var ikke mueligt at holde Tankerne samlede.
„Jeg har vceret overordentlig lykkelig!" tcenkte
den l al sin Pine! Man maa vcere glad ved det Gode,
man har havt! Glad, glad, o!" — og det sagde den
endnu da den kom paa Vceven, — og jaa blev den
til et deiligt stort Stykke Lcerred. Al Horren, hver
eneste Urt, blev til det ene Stykke!
„Ja, men det er jo magelost! Det havde jeg
aldrig troet! Nei, hvor jeg har Lykken med mig! Jo
Gjerdestavene de vidste rigtig nok god Besked med deres
„Snip snap snurre
Basselurre!"
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Visen er flet ikke ude! Nu begynder den just! Det er
magelost! Ja, har jeg lidt noget, saa er jeg ogsaa nu
bleven noget for det, jeg er den Lykkeligste af Alle!
— Jeg er saa stcerk, og saa blod, saa hvid og saa
lang! Det er noget andet end kun at vcere Urter,
selv om man har Blomst! Man bliver ikke passet, og
Vand faaer man kuu naar det regner. Nu har jeg
Opvartning! Pigen vender mig hver Morgen, og
med Vankanden faaer jeg Negnbad hver Aften; ja
Præstekonen selv har holdt Tale over mig og sagt
at jeg var det bedste Stykke i Sognet. Jeg kan ikke
blive lykkeligere!"
Nu kom Lcerredet i Huus, nu kom det under
Sar. Hvor man klippede, hvor man star, hvor
man stak med Synaale, for det gjorde man! Det var
ingen Fornoielse. Men Larredet blev til tolv Stykker
Lintoi, af det man ikke ncevner, men, som alle Men
nesker maa have; det var tolv Stykker af det.
„Nei, see nu blev jeg forst til Noget! Saa det
var min Bestemmelse! Ja, men det er jo velsignet! nu
gjor jeg Gavn i Verden, og det er det man stal gjore,
det er den rette Fornoielse. Vi ere bleven tolv Styk
ker, men vi ere alle dog eet og det samme, vi er et
Dusin! Hvor det er en magelos Lykke!"
Og Aar gik, — og saa kunde det ikke holde lcenger.
„Eengang maa det jo vcere forbi!" sagde hvert
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Stykke, „jeg gad jo gjerne holdt noget lcenger, men
man maa ikke forlange umnelige Ting!" Og saa
bleve de revne i Stumper og Laser, de troede at
det var reent forbi, for de bleve hakkede og masede
og kogte, ja de vidste ikke selv hvad — og saa bleve
de deiligt fiint hvidt Papir!
„Nei, det er en Overraskelse! Og en deilig Over
raskelse!" sagde Papiret: „Nu er jeg finere end for,
og nu skal der skrives paa mig! Hvad kan der ikke
blive skrevet! Det er dog en magelos Lykke!" Og der
blev skrevet paa det, de allerdeiligste Historier, og
Folk horte hvad der stod, og det var saa rigtigt og
godt, det gjorde Menneskene meget klogere og bedre;
det var en stor Velsignelse, der i Ord var givet de
Papirer.
„Det er mere end jeg dromte om, da jeg var
en lille blaa Blomst paa Marken! hvor kunde jeg
toenke, at jeg skulde komme til at boere Gloede og
Kundskaber ud til Menneskene. Jeg kan endnu selv
ikke forstaae det! Men det er nu engang virkeligt
saa! Vor Herre veed at jeg selv flet ingen Ting
har gjort, uden hvad jeg efter fattig Leilighed maatte
gjore, for at vcere til! Og saa bcerer han mig saaledes frem til den ene Gloede og Hoeder efter den an
den; hver Gang jeg toenker: „Visen er ude!" saa
gaaer den just over i noget meget Hoiere og Bedre;

Nu stal jeg vist paa Neise, sendes hele Verden rundt,
for at alle Mennesker kunne lcese mig! Det er det Ri
meligste! For havde jeg blaa Blomster, nu har jeg
for hver Blomst de deiligste Tanker! Jeg er den Aller
lykkeligste!"
Men Papiret kom ikke paa Reise, det kom til
Bogtrykkeren, og der blev All hvad der stod ftrevet
paa det sat i Trykken til en Bog, ja til mange hun
drede Boger, for saa kunde uendelig flere Folk faae
Gavn og Gloede deraf end om det eneste Papir, som
det Skrevne var paa, havde lobet Verden rundt, og
var blevet slidt op paa Halvveien.
„Ja, det er nu det allerfornuftigste!" tcenkte det
beskrevne Papir. „Det faldt mig flet ikke ind! Jeg
bliver hjemme og holdes i ZEre ligesom en gammel
Bedstefader! Det er mig der er skrevet paa, Ordene
flod af Pennen lige ind i mig. Jeg bliver og Bogerne lobe omkring! Nu kan der rigtignok blive be
stilt noget! Nei, hvor jeg er glad, hvor jeg er lykke
lig!"
Saa blev Papiret samlet i Bundt og lagt paa
Hylde. „Man har godt af at hvile paa sin Gjerning!" sagde Papiret. „Det er meget rigtig at man
samler sig og kommer til Eftertanke om hvad der
boer i En. Nu forst veed jeg rigtigt hvad der staaer
i mig! Og kjende sig selv det er det egentlige Frem-
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stridt. Hvad mon der nu vil komme, noget fremad
steer der, det gaaer altid fremad!" —
En Dag blev alt Papiret lagt paa Skorstenen,
det stnlde brcendes, for det maatte ikke soelges til
Spekhokeren og komme om Smor og Puddersukker.
Og alle Bornene i Huset stode rundt om, de vilde
see det blusse, de vilde see i Asken de mange rode
Ildgnister, der ligesom lobe afsted og flukkes, den ene
efter den anden, saa gesvindt — det er Bornene der
gaae af Skole, og den allersidste Gnist er Skoleme
steren; tidt troer man han er gaaet, men saa kom
mer han lidt efter alle de Andre.
Og alt Papiret laae i et Bundt paa Ilden.
Uh! hvor det slog op i Lue. „Uh!" sagde det, og
lige i det samme blev det een heel Flamme; den gik
saa hoit i Veiret som aldrig Horren havde kunnet
lofte sin lille blaa Blomst, og skinnede som aldrig det
hvide Linned havde kunnet skinne; alle de skrevne Bog
staver bleve i et Vieblik ganske rode, og alle Ord
og Tanker gik op i Lue.
„Nu gaaer jeg lige op i Solen!" sagde det
inde i Flammen, og det var som tusende Stemmer
sagde det i een, og Flammen slog gjennem Skorste
nen heelt oven ud; - - og finere end Flammen,
ganske usynlig for Menneskenes Vine, svcevede smaa
bitte Vcesener, ligesaa mange som der havde vceret
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Blomster paa Horren. De vare endnu lettere end
Flammen, der forte dem, og da den slukkedes og der
kun var tilbage af Papiret den sorte Aske, dandsede
de endnu en Gang hen over den og hvor de rorte
saae man deres Fodspor, det var de rode Gnister.
„Bornene gik af Skole og Skolemesteren var den
sidste;" det var en Fornoielse at see paa, og Husets
Born stode og sang ved den dode Aske:
„Snip snap snurre
Basselurre!
Visen er ude!"
Men de smaa usynlige Vceseuer, sagde hver:
„Visen er aldrig ude! Det er det deiligste ved det
Hele! Jeg veed det og derfor er jeg den Allerlykke
ligste!"
Men det kunde Bornene hverken hore eller sorftaae og det skulde de ikke heller, for Born maa ikke
vide Alting.
H C. Andersen.

