Troens mangfoldighed.
Min gode ven med det profetiske navn Johannes spurgte, om jeg ikke lige kunne skrive en lille
historie til kirkebladet. ”Joe, jeg har ikke bestilt andet i flere menneskealdre, men om hvad?”
”Det må du selv om. Det kan være alt mellem himmel og jord…”
Himmel og jord. Det kunne lede tanken hen mod tro og videre frem mod en lille oplevelse for en tid
tilbage:
På et tidspunkt, da jeg var kulturredaktør i Danmark Radio (lydradioen, P1), lejede jeg et par år et
hus i en lille landsby en snes kilometer udenfor Chiang Mai i Nord-Thailand. Det blev
udgangspunktet for mange rejser rundt omkring i Sydøst-Asien.
”Og så er du vel klar over, at der hører to tjenestepiger til huset?” sagde udlejeren.
Jo, det måtte jeg bøje mig for. Jeg følte mig, som Kipling, som den sidste hvide mand i Østen. Hvad
ville de ikke tænke hjemme på Langeland?
En dag bemærkede jeg en stor, lodden edderkop – på størrelse med en lille barnehånd og gevaldig
lange ben – på wc’ets kalkede væg.
Jeg spurgte den ene ”unge pige” (en kvinde i moden alder), om ikke hun ville være venlig at fjerne
den (bangebuks som jeg selv er)
Og det gjorde hun så.
Næste dag fik jeg besøg af en god thailandsk ven, ansat i et danskfinansieret skovprojekt. Jeg
fortalte ham om edderkoppen. Han var en god buddhist og spurgte forskrækket: ”I slog den vel ikke
ihjel?”.
Nej, forsikrede min ”unge pige”, Sind: ”Selvfølgelig ikke. Jeg slap den løs ude i skoven.”
Min ven var beroliget.
Se, det er jo på en måde en lille historie om tro; om alt levendes kredsløb. Om måske at genopstå
som en edderkop på væggen; fjernt fra vores forestillingsverden.
Og så en lille krølle på historien; Nogle dage senere besøgte jeg den store Night Bazar i Chiang Mai
med alskens tilbud til turister: ”Ægte Rolex”-ure f. eks. til spotpris. Desuden også en indrammet
edderkop på knapnål magen til min på wc-væggen. Pris: 300 baht (godt 40 kr. i danske penge). En
halv thailands månedsløn. Troen har altså sin begrænsning, når det kommer til en salgsværdi.
Og så pointen?: Der er ingen!
Kun at livet er mangefold!
Erik Nørgaard, Nr. Longelse.

