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Min ven Mario
Jeg vil begynde med at fortælle jer om min ven 
Mario. Han er fattig fisker i en fattig fiskerby 
i Italien. Hans far er også fattig fisker, og alle 
forfædre dér på stedet har været fattige fiskere, 
så langt man kan huske tilbage i tiden.

Men så skete der dét, at Mario fik mulighed for 
at tjene lidt extra. Han blev ansat som midlerti-
digt hjælpepostbud ved byens lille postkontor. 

Han skulle kun betjene én adresse. Det er et 
hus lidt oppe ad bjergets skråning, hvor den 
chilenske exilforfatter Pablo Neruda er flyttet 
ind. Han har fået mulighed for at bo en tid i po-
litisk asyl i Italien. Han får megen post fra det 
meste af verden, og han har en stor korrespon-
dance ud i verden. Mario får meget at se til.

Poetiske længsler
Mario er meget fascineret af at lære en stor, 
betydningsfuld digter at kende. En digter kan 
nemlig noget med sprog og ord. Det ved Mario. 
Det er netop noget, han længes meget efter at 
komme til at beherske. Han har aldrig gået sær-
lig meget i skole, og han mestrer ikke sit sprog 
så godt, at han kan udtrykke sig poetisk.

Jeg spurgte min ven: Mario, hvorfor interesse-
rer du dig for poesi? Du er fisker. Vil du synge 
og tale fiskene i nettet? Han så eftertænksomt 
på mig med et forlegent blik, mens han forme-
de sine læber i et smalt smil, som om han hem-
meligt smagte på en sød frugt, - og så svarede 
han med en drømmende tone, jeg aldrig havde 
hørt før:  Beatrice! ... Beatrice Russo.
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Beatrice
Så forstod jeg. Mario var forelsket. Han var 
forelsket i Beatrice. Hun er servitrice i den lille 
taverne nede ved havnen. Hun er så smuk. Ja 
mere end det. Hun er helt ubeskrivelig skøn.

Når fiskerne kom ind i krostuen, der var som 
et delvist åbent rum ud imod havnepladsen, 
hvor bådene lagde til, garnene blev renset og 
den sparsomme fangst lagt til side, - når de kom 
dér trådte de ind i en anden verden. De gav sig 
god tid, talte roligt hen over deres vinglas, som 
Beatrice havde bragt dem, efterladende en duft 
af sit hår, sin stemme og sit smil, som trængte 
ind i dem, og for en kort stund lod dem glemme 
århundreders nytteløse slid. 

Når Mario så Beatrice, gjorde det ondt, at de 
ord, han helst ville sige, ikke fandtes indeni 
ham. Usikkerheden låste ham fast, så han kun 
kunne fremstamme et grazie, når hun rakte ham 
vinglasset efterfulgt af et prego, når han lagde 
en håndfuld lire på bordet og iagttog, hvordan 
hendes hånd tog mønterne til sig; mærkede 
hvordan hendes smil og grazie! ramte ham et 
sted på panden, fordi han ikke turde løfte blik-
ket og se hendes ansigt. Ikke når hun så det - i 
hvert fald.   

Du lyver!
Nu er jeg vist kommet så langt i fortællingen 
om min ven Mario, at jeg bliver nødt til at gå til 
bekendelse, før jeg bliver afsløret som løgner. 

Mario er slet ikke min ven. Jo, det er han nok, 
men ikke på den måde. Han har gjort så stort et 
indtryk på mig, at jeg føler mig forbundet med 
ham i den slags venskaber, som fortællinger kan slutte 
mellem mennesker.

Jeg er ofte blevet beskyldt for at finde på hi-
storier, som ikke findes i virkeligheden. Ind-
rømmet! Jeg er skyldig! Men jeg kan ikke lade 
det være. De fortællinger, som verden tilbyder 
mig, de historier som virkeligheden viser frem, 
de forekommer mig ofte at ramme forbi noget, 
som jeg finder væsentligere end det, jeg bliver 
tilbudt. Der mangler drømme, hvor tro, håb og 
kærlighed kan tage bolig.

Det er her poesien kommer ind i billedet. Det 
er derfor, jeg føler mig forbundet med Mario og 
drister mig til at kalde ham min ven. Sådan har 
det været lige siden jeg mødte ham for første 
gang i filmen: Postbudet.

Metafor
Mario håber, at Neruda kan lære ham poesiens 
kunst, så hans tungebånd kan blive løst, og han 
kan skrive breve og digte til Beatrice. 

Neruda siger til Mario, at han skal lære at bruge 
metaforer. Hvad er det? spørger Mario. Det er, 
når man bruger billeder. For exempel hvis jeg 
siger, at himlen græder - hvad betyder det så? 
Det betyder, at det regner, svarer Mario, lettet 
over at have taget det første skridt ind i poesi-
ens hemmelighedsfulde verden.
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Eller, hvis du for exempel siger, at du mærkede en 
duft af hendes hår, hendes stemme og hendes smil, så 
er de to sidste dele af sætningen metaforer. Hår 
dufter, men en stemme dufter ikke og et smil 
heller ikke. Det er metaforer, - det er smukke 
billeder.

Det virker alligevel noget overvældende på 
Mario, og han tør ikke rigtig lægge ud på me-
taforernes bølgende farvand. Han føler sig helt 
søsyg ved tanken om, at sidde i en lille båd langt 
ude på sprogets store hav. Derfor spørger han 
Neruda, om ikke han vil skrive nogle breve og 
digte, som han så kan give til Beatrice.

Det går ikke Mario. Du skal gøre det selv. Jeg 
vi gerne lære dig det, men du skal sige det med 
dine egne ord. Og så må Mario gå i metafor-
skole hos den store kærlighedsdigter, Neruda. 
Mario kommer efter det. Han tager springet og 
begynder at skrive poesi og metaforer til Bea-
trice. Neruda fik ret. Det kunne hun li´.

En dag sidder Mario og Neruda nede ved stran-
den og taler om metaforer. Mario falder i staver, 
ser ud mellem hav og himmel, og kommer så 
med denne helt centrale bemærkning, der er 
omdrejningspunktet i hele filmen. Han udbry-
der, næsten som noget åbenbaret, der springer 
ham ud af munden:

”Måske er verden ........
en metafor ..... 
for noget .......  andet?”

Noget helt andet
Min ven Mario - ja det er han altså virkelig på 
den måde, som jeg har forklaret - fik mig til at 
flytte hans spørgsmål om verden som metafor 
et andet sted hen.

Måske er Bibelen ..... 
en metafor ... 
for noget ....  andet?

I første omgang lyder et chokerende, - kæt-
tersk. Bibelen kan da ikke være en metafor for 
noget andet end sig selv. Den skal stå fast, være 
urokkelig og pålidelig. Ellers vakler troens hus.

Det lyder vel også på samme måde provokeren-
de overfor vores rationelle og videnskabelige 
forståelse af verden, hvis den også skulle være 
metafor for noget andet end det, vi mener at 
vide helt sikkert om den.

Dog, vi kan være helt rolige og vi skal ikke være 
bange for at miste noget hverken i forhold til 
verden eller i forhold til tro.

METAFOR betyder egentlig, at flytte noget et 
andet sted hen. Der bliver ikke lavet noget om på 
det, man flytter, men det kommer til at stå et 
nyt sted. Det kommer under nye synsvinkler og 
åbner op for ny indsigt og forståelse.

For Bibelens vedkommende betyder det, at den 
ikke tolererer at misbruges som en lovbog af 
døde bogstaver, men åbner sig som en bog fyldt 
med fortællinger om liv og død og kærlighed. 
De flytter sig hen til - ind i den - der læser og 
lytter. Der er ånd og liv i bogen. 
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Alt inklusive
Det er som i René Magrittes billede af den 
åbne dør, der er placeret helt formålsløst på en 
strand.  Den slags kalder man for surrealisme. 
Måske skulle vi kalde det for metaforisk realisme. 

Umiddelbart tror jeg, at det er den samme ver-
den på begge sider af døren, når jeg ser igen-
nem den. Men hvad 
nu hvis jeg går igen-
nem den åbne dør? 
Kan jeg så risikere at 
se den kendte verden 
på en helt anden og 
ny måde? 

Det er forsøget værd 
Mario. Jeg tror du har 
du ret i, at verden er 
en metafor for meget 
mere end det, jeg me-
ner at kende fuldt ud. 

På samme måde er det, når man går ind ad dø-
ren til alle de bibelske fortællinger. Lige fra be-
gyndelsen i skabelsen til slutningen i Johannes 
Åbenbaring, hvor en ny himmel og en ny jord 
stiger frem. 
Der sker noget. Fortællingerne trænger sig på. 
De vil noget. Det er alt sammen et kæmpe-
stort fortælledrama over alt det menneskeligt 
genkendelige - indføjet i metaforen om Guds 
ufattelige, surrealistiske kærlighed.

Da jeg var barn, fik vi fortalt bibelhistorie i sko-
len. Der var kæmpestore rundbuede vinduer i 
den statelige gamle bygning, hvor vi havde klas-
seværelse.
Den nederste halvdel af vinduerne var sand-
blæst og uigennemsigtig. Verden udenfor skulle 
ikke forstyrre vores koncentration indenfor i 
timerne.
Jeg sad i vinduesrækken. Stirrede på den matte 
flade, når der blev fortalt historier. Den matte 
rude forvandledes til et filmlærred. Jeg kunne 
se historierne udspille sig, glidende hen over 
det sandblæste glas som en film.

Det slog mig, allerede den gang, - da jeg var 
barn - at det var som om jeg kendte de bibelske 
historier på forhånd. Også dem jeg aldrig havde 
hørt før. De var usynligt nærværende, et ånde-
dræt af tusinde års kristendoms-kultur, som 
blæste omkring - hvorhen den ville. 

For det andet var jeg helt på det rene med, at 
de historier var mine. De var også alle andres 
- selvfølgelig. Men når jeg havde hørt dem, og 
på den der mærkelige måde havde en følelse af, 
at jeg også genkendte dem, - så var de mine og 
handlede om mig. 

Nu hvor jeg er blevet voksen, er det på en måde 
stadig som dengang, samtidig med at jeg håber, 
at jeg også er gået en lille smule frem i indsigt.
Undervejs i livet hører vi de bibelske fortæl-
linger genfortalt, måske for 117. gang, og stadig 
insister de på at sige noget, som vi enten godt 
ved og kan huske, eller som vi skal mindes om 
igen, fordi vi har glemt det - eller vi skal opdage 
noget nyt, vi endnu ikke har tænkt over. 

Det samme gælder for andre fortællinger, som 
vi møder, - i andre bøger, i billedkunst, i dra-
ma og ikke mindst i poesien. Ord og sprog har 
magt til at inkludere i et fællesskab både for 
Gud og mennesker. 

Nadverens lille undselige måltid, som er det him-
melske måltid. Barnet der døbes i kjolen, der er 
alt for lang, så det har noget at vokse i til evigt liv. 

Jesus gør barnet til en metafor for Guds Rige. 
Den, der ikke forstår barnets billede i sig selv 
for altid, kommer aldrig til at fatte, hvad Guds 
Rige er. 

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som 
et barn, tænkte jeg som et barn. 
Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.
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.

Glædelig og velsignet søndag -  KH  -  Ulrich4


