
Det drabelige 
 
Ud fra det vi ved, kan vi fastslå følgende: Det drabelige er et spørgsmål om 
tilførelse af ilt. Ved handlingen må der ilt til. Intet kan for(e)gå i et vakuum. 
Det timelige skal udtrækkes, slides frem, saltes og trækkes frem i lyset. Lysten 
til at forstå er en konsekvens, vi alle må forstå. Det kan ikke læres.  
Det drabelige er ord kastet op på væggen som en håndfuld sand. Vi kaster 
sand op mod væggen, ser kornet ilte. Det er det drabelige i den reneste form. 
Det timelige udsat for hård vakuum.  
Forstår du? 
  



 



Tænkepause I 
 
Passagen er blotlagt. Da vi standser, sænker vores macheter, ser ud igennem 
det fritlagte, kan vi fornemme det. Passagen er givet fri. Men er vi klar til at 
træde ind i dette mysterium? Dette tegn, som vi har gjort fri af regnskovens 
morads? Denne kube, gjort af et stof, som minder om hvid sandsten, gnistrer i 
solens søjler. Vi står lidt inde i skyggerne fra de høje træer og ser ud på dette 
vidunder, denne ... trussel, denne ... tindrende, sitrende ... dette ... 
barmhjertelige ... denne ... Hvad? 
  



 
 



Parti 
 
Mens hånden fejer brættet rent for de døde, ser jeg min modstander smile 
roligt. Som om han vidste det fra start; du er en gæst, du må følge mine regler 
eller dø. Så da min hånd fejer brættet rent, ved jeg, at jeg er sikker på det. At 
han ved det: Partiet var overstået før det blev sat i gang.  
Det forhindrer mig dog ikke i at smile beklagende, mens han rydder brættet, 
mens mine brikker bliver knust. Det eneste spørgsmål er: Hvem vandt? 
  



 



Seer 
 
Jeg har set fremtiden. Som en kegle fra en 1000-wattsprojektør, lysende som 
gløder, varme som sort ånde. Kastet ind på mine nethinder, frostet krystal, når 
jeg blinker: En sekvens af billeder. For hvert sekund verden fader ud, pakkes 
jeg i hvide landskaber. Denne frosne tid, hvor kulden skærer, når jeg sover. 
Ind og længere ind i mørkets løb. Denne tilstand, hvori mine sanser samler sig 
om at mærke skrift og former i en udstrækning, kun jeg aner konturerne af. 
Jeg dvæler ved hænder i min nærhed, mærker atomer skifte plads, give plads, 
giv mig plads, min plads tilbage; suset fra hænder, der kun eksisterer i kraft af 
nerveceller, dovne, listige celler er de, dovner, gør de.  
Jeg har set fremtiden. Som en knurren fra en afgrund. Denne evne til at se, 
denne vanære ved at vide at mit blik, disse blikke, disse øjne, skælver som en 
vulkan, en tung knytnæve i undergrunden, fingre som før var knyttet folder sig 
ud, sætter bjerge og dale i drift. Jeg kan se tågen, tåge der fortættes, driver 
ind, drives ind, driver sammen i min periferi, mit blik skærver over afgrunde. 
Jeg har splinter i mine øjne. Jeg er seer. Jeg har set fremtider. Som liv, der 
bytter plads, bagage som flyder rundt i en verden, hvor alt er i spil, også 
spillet; dette spil, lysglimt på mine hænders lugtesans.  
Jeg har set fremtider. Mørke i mørke, som et dyr på vagt i natten, en nat på 
vagt i det sorte, denne puls i natten, denne eksplosion af lys.  
Jeg har set fremtiden. 
  



 
 



Intention (Thank You, Isherwood I) 
 
Jeg er et billede. Du ser ikke, hvad jeg ser. Støvet, der lægger sig på en 
ramme, solens pust i den øverste kant. Jeg er konfigurationer, flere billeder i 
ét. Jeg er ikke et billede. Du ser, hvad jeg er. Støv, der sættes i bevægelse af 
solens sult. Jeg er intentionen, idéen. Om at være. Ikke et billede, men et 
fragment af, hvad der kunne have været. Jeg er. Dele. Af. Helheder. Jeg er 
intentionen om et billede. 
  



 
 



Frugtbåret 
 
Er det muligt? Er det sandt? At den, der bar mig også var min moder? Som du 
bærer mig, skal jeg bære dig. Jeg skal holde dig tæt, folde mine hænder om 
dig. Holde dig tæt ind til mig, hænder som skåle, der bærer en skat. Denne 
tanke, en fragter, en bærer af liv. Jeg holder fast i denne tanke; at du bærer, 
mens jeg transporter min sjæl i dit billede, som et minde om en fortid.  
Frugten af en mulig fremtid. 
  



 
 



Kameraets instinkt (Thank You, Isherwood II) 
 
Den snurren fra nervøse hænder; jeg fokuserer på denne snurren. 
Fornemmelsen i fingerspidser mod det kolde metal, dette kolde metal. Alt 
dette liv, som snurrer i denne kasse. Denne magiske kasse, der summer af 
usete handlinger, af ufødte bevægelser. Jeg er ikke et kamera, men denne 
snurrende summen i en kasse af metal, af ufødte sjæles handlinger. 
  



 



Tælle dage under en baldakin 
 
Under solen, en punktvis nedsmeltning, stoffet er en apoteose, en opregning af 
lødighed. Udsigten over steder, hvor hav og sand tæller timer ved at henrykke, 
er en øvelse i at beskue, mens brisen får det rød-hvide sejl til at rulle som en 
båd i hårdt vejr. Dette er tidspunktet, hvor lydene folder sig ud, indtages med 
vand og medbragt mad. Men du sidder under din baldakin og ser ildevarslende 
ned i sand, der lydløst fortærer timerne. Det er denne vegeteren, en 
omplantning til nye fremtrædelser, som driver dagene frem i ryk. Aftenen 
driver ind fra havet, du driver ud på havet. Fredeligt opløser du det rød-hvide, 
væver det ind i natten. 
  



 
 



Kaptajn 
 
"Nej, nej, nej. Vend skuden, du skæbnesløse Gudinde. Ufortøvet skal du 
indtage din plads i verdenen, oplade din spinkle røst, kaste os hid og did!" 
Mens Kaptajnen udslynger disse ord, ser han vred ud, og hans rødmossede 
ansigt er som en knyttet næve. Han slår løs på rælingen, mens hans spyt 
flyver ud i alle retninger. Jeg kan mærke de små dråber af spyt stænke mit 
ansigt. Jeg lukker mine øjne og lytter til slagene, der knalder ned mod træet 
som en økse. Jeg tør ikke åbne mine øjne, og jeg vil ikke tørre spyttet af 
kinden. Dette spyt, små klatter af ædelmodighed, skal tørre ind, mens 
Kaptajnen slår sine hænder mod splintende træværk. "Du ædle Kolos" råber 
jeg med mine sidste kræfter "Lad blot Gudinden knuse os! Lad mig blot kysse 
Deres hænder, mærke deres renhed på min tunge!" Med disse ord træder jeg 
hen til Kaptajnen, han åbner sin favn og vandet er en lise. 
  



 



Hjulet 
 
Når hjulet drejer, hægter sneglen sig fast ved hjælp af små slimede kødkroge, 
der som små spyd borer sig ind i gummiet. Når jeg træder på speeder, 
bremser og kobler ind og ud, varierer fart og dermed spændingen, kan jeg 
mærke sneglen bumpe mod asfalten. Det er som at køre over en meget lille 
bakke, kun med venstre forhjul. Denne udvekling af små erkendtligheder, en 
erkendelse af et liv, får mig til at smile, og jeg ved, at sneglen - lad os kalde 
den for Bill - føler det på samme måde. Når Bill og jeg er på tur, vi kan køre i 
timevis, sørger vi for at have en pakke kiks ved hånden. Vi bliver lidt sultne af 
al det bumperi, så jeg standser bilen ved en rasteplads, ser på de andre biler, 
som hviner forbi. Og imens solen går ned får vi os en kiks, Bill og jeg. Det er, 
som om vi lever inde i et stort hjul - Bill mener, at det mere minder om en 
gigantisk doughnut - der bare farer derudad. 
  



 



Teetulum 
 
En snurrende lyd over gulvet som en tornado i affekt. Og barnet som flyder på 
sin egen bærebølge i en morgens symfoniske virulente flaksen med vingerne 
som den dødeligt sårede flue der ligger i vindueskarmen og gisper sit sidste 
åndedræt ud. Som fodgængeren der går ud foran den rasende bil i et 
beslutsomt øjeblik af selvværd men som i det sekund han rammes af bilen 
bliver klar over at uanset hvad der måtte komme nu så er det bedre at være 
en snurretop på vej over et gulv. Og ikke en dukke fyldt med blod der skrider 
en rød streg over det der aldrig kom. Eksempelvis førnævnte bærebølge. 
  



 
 



Snyltegæst & Co. 
 
Du Fredens, skriger godsejeren. Nu har De erhvervet dem erkendtligheder i 
over en måned - uden at foretage Dem dagens gode gerning. Gæsten ser på 
ham med sine hundeøjne, slikker sig om munden og synker flere gange; det er 
som om, at han ikke ved, hvad det er, der bringer godsejeren i så ondt et 
lune. Vi ved det heller ikke, men kan have en formodning.  
Den er som følger: Snyltegæst & Co. sidder på hug ude i gården, de taler et så 
mærkeligt et sprog, at Guderne må sig forbarme, det gør de, vær forvisset om 
det. Og i denne myriade af uforståelige sammensætninger af ord kan man ane 
et mønster. Vi kan ikke se det, men godsejeren aner det.  
Det er dét med sproget.  
Det er da for galt. 
  



 



Kampucheas Støtter (1977 Genbesøgt) 
 
Denne historie er sand: En ung student med briller bliver hentet en morgen, 
hans briller bliver trampet ned i rødt støv, og han bliver sendt ud på en march. 
Sammen med andre afvigere fra landsbyen sendes han ud på rismarker for at 
udføre et rigtigt arbejde. Mens solen hamrer mod hud, går de på række ind 
over marker, geværenes løb lyner, og drenge på ti år slår løs på disse stakler, 
der intet andet har gjort end at være mennesker.  
Blodmaskinen, den røde kødhakker spytter stumper ud i grøfter, mens dagen 
svulmer som et lig i solen. Og imens sidder Kampucheas Støtter i stole 
omkring borde med rødvin i glas. Rødvin, der ligner blod. Rødvin, der dufter af 
jord. Dér sidder de, og brilleglas lyner. Vi marcherer, mens geværer i hænder 
på tiårige arbejder. 
  



 



Denne tone 
 
Hvem lytter til vinden under døren? Det gør Digteren. Han sidder med hovedet 
på skrå og mættes af uskrevne ord. Vinden under døren lyder som en æol, 
eller som andre tænker; som en vindharpe. Ordene støder sammen, mens 
døren åbnes og lukkes i én uafbrudt klapren. Som fingre mod et tastatur, hele 
natten hamres pointer fast. Digteren er ikke modig nok til at indrømme det, 
som vi alle ved: Vinden under døren er den samme, uanset om Digteren kan 
holde tonen igennem natten. Om lidt rejser han sig og lægger et håndklæde 
om sit bryst, og han vikler sig selv ind i holdepunkter. Ind i toner.  
Eller rettere sagt: ind i denne helt specifikke tone, som revner under døre 
laver. 
  



 
 



Modtag min tak 
 
Kære H.  
Modtag min tak. Undlad ikke at henvise til den, når du taler med dine venner. 
Den er en samtale værd. I sandhed, den er flere samtaler værd. Dette: At 
modtage en tak er ikke nemt og slet ikke, når den ankommer som min, i en 
hat. Og Dette: Hvis betydningen af takken fortaber sig i tåger og falbelader, er 
det næsten umuligt at have med den at gøre. Jeg er fuldt ud klar over, at 
samtaler kan være et problem, når vi taler om at modtage.  
 
Men husk på, at hatte kan være en stor hjælp, når man skal modtage 
komplimenter. Specielt høje, sorte hatte er nyttige i denne sammenhæng.  
 
Deres For Evigt, S. 
  



 
 



Besluttelser 
 
For mange år siden blev det besluttet at nedsænke en mekanisk anordning på 
havets bund. Et skib sejlede ud på midten af havet, lige over den undersøiske 
bjergkæde, hvorpå man efter endeløse diskussioner til sidst besluttede sig for 
justeringer, der betød at man måtte korrigere nedsænkningen en smule.  
En videnskabelig komite vurderede, at den mekaniske anordning skulle 
placeres i en hule, i stedet for på toppen af bjergkæden.  
Nej, lad mig begynde forfra. I stedet for at nedsænke anordningen på toppen 
af havets bund, besluttede man at gemme den i en hule.  
Undskyld denne forvirring. én gang til: For mange år siden blev det besluttet 
at nedsænke en mekanisk anordning på havets bund. Et skib sejlede ud på 
havet, næsten ud til midten af dette hav. Derpå nedsænkede man 
anordningen, ved hjælp af mekaniske apparaturer, så den fandt hvile i en 
undersøisk hule. Og dér står den mekaniske anordning endnu, så vidt vi ved. 
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