
Forår  
Han sad med kruset i hånden og fortalte løs.  

Mens han nippede af øllet, undersøgte hans øjne de andre, der sad ved bordet, om de var med.  

Om han havde dem, hvor han ville have dem, dér, svævende mellem tro og vantro.  

De lyttende øjne og de halvåbne munde var svaret.  

De havde hver især fortalt, hvad de nu havde at fortælle af historier om mørke magter og djævelskab og 

kryb. Alle sammen var de kedelige beretninger, som hverken skræmte nogen, endsige magtede at 

fornøjede andre. 

Nu var det hans tur, og han begyndte langsomt, mens hans lukkede øjne søgte mod loftet. 

 

Jeg kendte engang en heks, begyndte han og gentog det, for at få ro og holde dem fast. 

Jeg kendte engang en heks, som sagde, at hun boede inde i frosten og var vinterens inderste væsen. Kold 

var hun som frostmånen, og hun kunne få vand til at tie og blive langeligen med sin bidende tavshed. Hun 

malede husenes vinduer til med blomster, når hun gik forbi med sin ven Knud, der var af slægten 

Kjørmes på vej hjem til Kyndelmisse, som skulle have sin mad til tiden. Der ventede erantis og 

vintergæk, som forsigtigt, halvsovende, talte om og bestemt mente, at det var blevet deres tid, og at 

heksen måtte tage sig sammen, nu hvor ”vinteren rinder i grøft og i grav”, som en lille vintergæk, klædt i 

hvidt, så poetisk udtrykte det. ”Ser man det, ser man det,” mumlede et tulipanløg. ”Der er nok en, der er 

forlegen,” og så sov det videre.   

     

Heksens gulv var dækket af mos, og hun havde sine ting stående i små kasser af pap; noget stod dog i 

skabe og på hylder, og ingen skal komme og sige, at der ikke var meget hyggeligt, dér hvor hun boede, 

når man først lærte at finde rundt mellem mælkebøtter og andet ukrudt, som holdt skydeøvelser og lærte 

ungerne, hvordan det var at spire. Sådan bor hekse og sådan skal hekse bo, ellers kan man ikke kende 

dem fra alle de almindelige og kedelige, som verden er så fuld af, at den tror, at sådan skal det være. 

 

Nu tror I nok, at ingen tålte at se hende, så grim hun var, men sådan var det ikke, for denne heks var 

smuk. Smukkere end prinsesser, ja hun var så smuk, at hvis nogen jordisk mand rørte ved hende, så kom 

guden Zeus med torden og lynild, og så var det lige meget, om det var snevejr eller bare kedeligt. Hun var 

en gudinde, der var sat på jorden som en heks, men hun var selvfølgelig ikke nogen heks. Hun var 

kommet ned på jorden for at sørge for, at alle forårets blomster  blev glade og smilede, når de mærkede 

duften af hendes parfume, der hed forår. ”Le sacre du printemps,” sagde anemonen, for hun kunne fransk 

og brugte det uden at undskylde. Så godt duftede hun, at blomster, der slet ikke havde nogen duft, sang 

med i koret sammen med alle de små blomster på ægte fynsk, det var nu hvad de forstod. Det var heks det 

hele, og det var herligt.  

Det gik til hjertet. 

Det mærkelige ved heksen - som altså ikke var nogen rigtig heks, men en forklædt gudinde - det 

mærkelige ved hende var, at når foråret satte ind med fuglesang og vintergæk, og solen brød frem og 

begyndte at varme, så blev heksen dag for dag smukkere og yngre og yngre og smukkere. Hendes øjne 

strålede, og hendes læber blev røde som roser. Hun gik ikke længere hen over jorden, hendes fødder rørte 

ikke andet end luften, og hendes lange, smukke hår skinnede som sølv. Hvor hun gik, ringlede alle 

klokkeblomsterne som til bryllup, og alle tulipanerne - også dem med løg, som er de bedste - rakte ud 

efter hende og ville kysse hendes fødder, når hun gik forbi.  

Hun smilede til dem og sagde, at de skulle arte sig, for ellers blev hun svimmel eller sådan noget, men 

tulipanerne de byttede bare farve og kyssede videre, så til sidst vidste ingen rigtig, hvor de var kommet til, 

og hvordan de fik stoppet den leg. 

”Det bliver vildere og vildere!” jublede tulipanerne, men en gammel mand, som vist nok havde en finger 

med i spillet, frydede sig og lo.  

”Nej det er bare foråret, som kommer”, mumlede han og rystede forår ud af ærmet. ”Se heksen! Se hende! 

Se hvor hun stråler. Hun er det rigtige forår, ikke blot farver og fuglesang, grønne blade og anemoner. 

Hun er selveste lykken og fra lykken kommer foråret!” 

Han drak en slurk øl og smilede, og alle de andre smilede, og krokonen smilede, og kropigerne smilede, 

og hunden og katten smilede, og hønen løb ud i gården og smilede, og alle grisene smilede, og træerne 

smilede og kornet, der stod som små spirer på marken, smilede, og sådan blev det forår! 
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