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Maurice de Guérin: Kentauren
JAG KOM TILL VÄRLDEN i denna bergstrakts hålor. Som floden här nere i dalen, vilken ursprungligen flyter upp från droppbildningar i någon klippa, som gråter djupt inne i en grotta,
inföll mitt livs första stunder i en tillbakadragen tillvaros dunkel
där inte tystnaden stördes. Då våra mödrar nalkas förlossningen, beger de sig ner i hålorna, och långt nere, där det är som
mest otillgängligt och där det täta mörkret härskar, ger de utan
klagan livet åt lika tysta livsfrukter.
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Deras kraftiga mjölk hindrar oss från att försvagas och från att
ge upp livskampen så att vi står ut med livets första svårigheter.
Ändå kommer vi senare ut ur våra hålor än ni ur era vaggor.
Ty hos oss tror man att man under sin tillvaros första tid måste hålla sig undan och dölja sig, ty dessa dagar är fyllda av det
gudomliga. Nästan hela min uppväxttid försiggick i det mörker, där jag blivit född till världen. Insidan av vistelseorten låg
så djupt inne i klippmassorna, att jag ej ens skulle ha kunnat peka på utgången, om inte stundom friska och virvlande vindkast
plötsligt hade slungats in genom öppningen. Ibland kom också
min mor hem omgiven av doften från dalarna eller drypande
av flodernas vatten. Hon berättade aldrig om dalarna eller floderna, men jag förnam dem oroligt. Upprörd vandrade jag fram
och tillbaka i dunklet.

Vad är det för något därute, som har en sådan makt att det
ständigt kan dra min mor till sig, undrade jag. Och hur kan detta erfaras på så olika sätt varje gång hon kommer hem som om
hon vore helt och hållet förvandlad? Min mor kunde ena gången återvända med en livfullhet, som härrörde ur en inre glädje,
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