Kongen af Jerusalem

Jeg vandrede gennem verdener og generationer, indtil jeg kom til Jerusalems port.
-Mandæernes Johannesbog

Der var engang et tidspunkt; 2012, december 22. Det sner. Hvide, små krystaller daler gennem et
uroligt synsfelt, det er ikke til at se for bare blå, rød og lilla sne. Noget frygteligt er på vej; noget
frygteligt stort og noget frygteligt godt. Krystallernes alder sætter i kredsløb over de endeliges kurs
mod undergang. At være menneske på en sådan dag, at kunne vide til at se og løfte sit hoved mod
himlen og lade åndens uendelighed overtage de dødeliges grænse. Det er det evige liv, man blev
lovet. Der er flint i Jens Jægers øjne, da han rejser en næve mod himlen og lader ilden stige i
gennem sig. Et barn græder i nærheden. Et øjeblik, så er han væk.

Alting forbindes med smerte
En frossen nytårsmorgen 2012 strækker et sæt fodspor sig i gennem skoven, og knirken fra
støvletrin umuliggør den stilhed, som støvlernes fører ellers var kommet der for at finde. Johannes;
Johannes Nissen slæber sig op af ned ad stierne. Det ene øjeblik på vej hjem, det andet øjeblik: ud,
ud, UD. Vinteren er kold i år, lige så kold som sidste år. Dybfrosne klimaforandringer kommer til
syne i snelandskabets sammenklumpning af krystalliserede fraktaler. For øjnene er det uudholdeligt
at studere dem længe af gangen. Vansirende kompleksitet ridser sig vej gennem to nethinder og
videre til baghjernens visuelle cortex, hvor den omdannes til et trist skelet for produktionen af de
følelsesanfald, der ofte, og især i dag, overkommer Johannes Nissen. Stakkels Nissen, hårde stoffer,
hård nat.
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Det ville være meget lettere helt at undgå stofferne; især de fæle af slagsen, som enhver
visdomssøgende psykonaut med en smule tillid til egen dømmekraft og en snert af håb om at
fortjene andre menneskers anseelse ikke ville røre med en finger, efter han vel at mærke havde
dannet sig en behørig mening derom. Det ville være lettere, for disse rædselsfulde, lette stoffer
giver sjældent anledning til overvejelse, kun til søvn og gru. Men der er mange: Alkohol og
cigaretter, kaffe, speed og sukker, alle piller, hash og vin, samt moderne pulvervugger. Nok til at
falde om og blive ved og falde om igen, 1000 gange 1000 i al evighed.
Det er så længe siden, Nissen opdagede research chemicals, at ”der var engang” hvor alt var nyt og
euforisk, ikke doceret og beregnet. En fager ny verden af uafprøvede og isnende moderne pulvere
strømmede via internettet ind i hans brevsprække og videre til mave, næse, mund. Et par år inde i
det nye årtusind boltrede han sig frejdigt i Dr. Shulgins kemiske kreationer. Året 2005 brugte han
på at nedstirre et synsfelt af utåleligt spraglede firkanter, hvorend han kiggede hen; et levn fra de
mange 2c-gifte, han havde indtaget i kedsomhedens og eventyrets samklingende navne. Der var
engang, han troede at have besejret skammen og autoriteten for stedse, at han i sin sejr havde vist
historiens spøgelse døren og selv forvandlet sig til en overmenneskelig skygge, der tygger ånd og
kun hvisker Guds ord sagte for egne tempelører. Evighedstripper.
Gud er et hus, skoven er et hus, Jeg er et hus. Mit hoved er en bygning, hvad foregår der? Onde
trommer fra en undergrund i nerverne spiller i en bastardiseret forvirring ind over den hastige
opblomstring og hendøen af vilkårlige tanker i den hologram-agtige overflademembran, vi andre
kalder bevidsthed. Der er ingen forskel på den programmerede lilletromme, Nissen for et par timer
siden knaldede hovedet ud til, og den lilletromme han nu ville ønske ville forsvinde som en
forbindende kontur mellem skovens frembringelser af sylespids knasen. Sjældne, forbipasserende
biler kaster fra hovedvejen dumpe drøn af motorstøj og supplerer bas og lydeffekter til et
drum’n’bass stykke med ham i et modtagende centrum.
Det var fetaen; eller coken; eller MDMAen, der afgjort ikke havde virket siden kl.5 og nu ikke
gjorde andet end at vise ham ting, der ikke findes, og så at sige puste ham løgn i øjnene:
portomonæer, legomænd og flødeskumskager: Non sequitur: Alt forbundet med smerte: non
sequor. Han hadede nu den kopulerende tingsverden, der leende afslørede sig for ham, hadede den
lige så meget, som han for en håndfuld timer siden havde skreget i omvendt henrykkelse derover.
Her er Jeg, Johannes Nissen, sulten, søvnløs og kvalm, et kvart århundrede gammel, 200387-1913,
X-antal venner, og mor og far er dem og dem. Den første synd er familien, den anden er
venskabet, den tredje er politisk. Så tror man rigtigt, man er noget.
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Han skuttede sig under en ætsende dyne af daggammel syre og speed, mens galskaben fra LSD og
overudmattelse lagsomt masserede sig længere ind gennem tindingerne. Der er ingen lise at finde
her. No rest for the wicked. En dygtig rushund kender typisk sine substanser – når den ene kører
ham ned, kan en anden holde ham oppe. Men Johannes ville ikke hjem til klubværelsets arsenal af
eksotiske stoffer og bjerge af tung hash, varmere end varm kakao. Han ville fryse sine lemmer af
herude i skoven, han ville tabe sine fingre, næse, øre, mund; se tæer, fødder og skinneben splintres
i udelelige frostbidder, mens han sled dem sønder mod skovens driver, sten og stammer, løb dem
af i jord og blade. Det var koldt, og dog: Kindens små tårer fryser ikke, stivner ikke, hører ikke op.
I begyndelsen af 1800-tallet obducerede man en drukkenbolt og ved sektionen vældede fra hans
hjernehuler en væske, der lugtede og smagte af gin. Det havde han engang læst på erowid. Artiklen
citerede en bog, Phantastica, en sympatisk titel. Hvilken syg bryg kunne man ikke drive frem fra
Johannes’ indre, såfremt man i dag gjorde et forsøg? Det var ikke så meget dommedagssynerne og
de ubrugelige åbenbaringer, hvis vansirende mosaikker fortsat eksploderede på øjenæblerne; der
var en betryggende ro over knoglernes knagen og hudens dunkende bid; kæberne smertede ikke,
selvom tandrækkerne natten lang havde forsøgt at male hinanden til grus.
Men minder lyver ikke, og der var ingen løgn i, at han havde slået hende, i alles påsyn, stærk som
han var. Som en mand slår en kvinde, til alle tider, med retfærdighed for øje. Der er naturligvis
aldrig noget håb for, at en sådan handling kan gå i sig selv igen, når den først har indfundet sig.
Der brød et postyr løs, mens stakkels Nissen begreb, hvad man, med rette, anklagede ham for at
have gjort, og han oversvømmedes af målløs skyld, gispede lidt efter vejret og forstod ikke, at det
øjeblikke tidligere havde synes ham så ligetil at holde pusten inde i det nu så tydeligt tilsmoggede
lokale. Man føler en let smerte i huden, hvor fingrene har truffet den anden, følelsen af en ulmende
håndflade melder sig som et taktilt spejlbillede af den ufortyndede smerte, der lige nu raser under
offerets egen hud. Et par monstrøse og fordrukne hænder griber én i skulderen, et ”hvad fanden
har du gang i, mand?”, skrig og hulken, gråd og tænders gnidsel, alt sammen mindre virkeligt end
fingrenes ømme, varme påmindelse om noget utilgiveligt, de har gjort. Når han først var gået hjem
for at sove, når han havde sovet et døgn, ville smerten så stadigt være der eller ville den være
opløst i al den øvrige ømhed og lede, der ledsager døgnene efter overdrevne udskejelser? Den
måtte og ville utvivlsomt fortage sig. Han trøstede sig med, at smerten var den sidste vej tilbage til
den kvinde, den kæreste, han havde slået, og som han nu hadede. Det var ikke andet end
neuralgisk nostalgi, der tvang ham til at skatte denne sidste kontaktflade mellem ham selv og et
menneske, hvis nærhed han for stedse havde tabt. Han procederede overbevisende med sig selv,
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gennemgik anklage- og forsvarspunkter, imponeredes over den næsten uplettede fornuft han lagde
for dagen i sine ræsonnementer og opregnede fortrøstningsfuld årsagerne til, at man alligevel
dårligt kunne udelukke ham helt fra hans hidtidige omgangskreds: Han havde set hende kysse en
anden. Det berettigede naturligvis ikke en voldelig reaktion, da slet ikke mod en pige, men
alligevel var der jo tale om et slags overgreb i affekt. Hun var påvirket, men han havde været helt
væk. Under den almindelige forvirring og kådhed ved en sådan nytårsforsamling var den slags
trods alt forventeligt. De havde brug for ham. Han var, når alt kom til alt, stadigvæk mange af
tilstedeværendes pusher og havde ikke bemærket en eneste kunde blandt den sammenstimlede flok
af forargede indblandere, ikke en eneste hashrygende kammi blandt dem stime af selvretfærdige
røvhuller, der med skub og hårde ord havde ledsaget ham til døren og efterfølgende drevet ham fra
hus og fest. Han ville med sikkerhed indkassere en del forsigtige blikke og tvivlende miner blandt
de handlende i de næste par uger, eller måneder. Nogle ville måske endda flytte deres handel over
til svinet Sune og de urimeligt upålidelige priser og produkter, man kunne opstøve hos ham. Men
når alt kom til alt rugede Johannes som Fafner på en uimodståelig skat. Han var nøglen til det
beruselsens trylleland, som alt for mange han kendte, han selv inklusive, havde vænnet sig til at
opholde sig i 24-7. Uden ham risikerede de jerngitre opstillede af love og fællesskab omkring
rusens befriende enge rent faktisk at smække i – en risiko få af hans købere var villige til at løbe.
Meget var ham altså allerede tilgivet.
Med denne opmuntring fumlede han Iphonen frem: 17 ubesvarede opkald. ”Nåja, jeg sælger
hash”. Klar over, at han ikke kunne tillade sig at støde flere mennesker fra sig, skyndte Johannes
Nissen sig hjem.
Hinsides godt og ondt
”Hvad så, Papa Ghuede?” Jens Jæger slingrede ind ad døren og navigerede med øjnenede trillende
i hovedet hen til bordet gennem værelsesgulvets bakker og dale af rod. ”Har du været slem til
nytår?” Johannes fik som altid fornemmelsen af, at Jens talte til og om sig selv, men falsk
beskedenhed forhindrede ham i direkte selvpromovering, så i stedet spandt han vilkårlige
samtalepartnere ind i forvirrende og tvivlsomme fantasier, han dereftter måtte træde til for at redde
dem ud af. ”Hvem er Papa Ghuede?” pålå det nu Johannes at spørge. Jens var skagbo og ligeså
hvid, næsten gennemsigtig, som lyset fra sin hjemegn. ”En Voodoo-loa. En ægte trickster, en
slemmer karl” brillierede han med et kækt snert af ulideligt nordisk vendelbomål, der stank af, at
bønderkarle, fiskere og skudehandlere alt for længe havde gennemtygget tonen og efterladt en
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dialekt med skødesløs foragt for høj og klar tale. ”Du må undskylde, jeg har ringet så mange
gange, men jeg er løbet tør for tjald, kan du tænke dig.” Johannes tilgav ham på stedet. ”Det er
noget, jeg har fra en tegneserie, det med Ghuede.” Johannes havde stillet vægten frem og var ved
at grave plader og tang ud af posen ”I virkeligheden aner jeg ikke en skid om Voodoo. Jeg kan
bare godt lide stoffer og magi. You dig?” Johannes nikkede og tænkte over, hvor lang eller kort tid
det mon var siden, Jens havde taget nattens sidste bane speed. ”Hvad siger du til den?”
”Øøøøøøøhhhhhhh, for 2 af den sorte og 3 af den brune”Lød svaret fra Jens nærmest i trance ”Den
billige eller den dyre?” ”Den dyre. Har du skunk?” ”Nej. Du må nøjes.” Det går” smilede Jens og
gravede 500 nyhævede kroner op af pungen. Han tog sedlerne i øjemål og fandt små røde
blodpletter langs randen strøet i en stribe formørkede misfarvninger fra snot og narkotika, Jens
vidste, han i lommen havde en buet halvtredser med de samme kendetegn, men i friske farver. Den
anden seddel bar stadig en gammel fold, hvor nogle engang havde mixet hash og tobak, og
fremstod både slidt og ærgerlig. Han glædede sig over, hvor prunkslået den tredje seddel forekom
til sammenligning, næsten frisk fra pressen og med hele nationalstatens strunke pryd emmende fra
sin blanke overflade. Sedlerne kastede Jens så nonchalant som muligt i Jos’ retning og frem
tryllede han fra lommen en lille læderpung med sirligt afskrabede nødder. ”Argyrea?” Han strakte
pungen mod Jos efter selv at have taget et par stykker. ”Nej, tak. Jeg har spist syre hele natten. Jeg
har hverken brug for LSA eller kvalmen lige nu. ”Suit youself” siger Jens og tygger demonstrativt
”Jeg har spist dem hver dag i en uge. Jeg holdte op med at kaste dem op igen efter tre dage, nu er
de blevet en livlig del af min kostpyramide. Jeg er ligesom Odin, jeg lever kun af vin. + Deleuze.
Jeg er ved at ofre mig selv til de her små nødder, så jeg bliver nødt til at fortsætte alle ni dage.
Ligesom Odin. På det forblæste træ, hang jeg ni dage, der ofrede jeg, mig selv til mig selv.” Jens
bevægede sig agiterende op i en spids ”Hvad sker der efter de ni dage?” spørger Jos mere
interesseret end skeptisk. ”Det ved jeg selvfølgelig ikke endnu. I sagens natur. Men så vil jeg have
lært runerne at kende: Ubegrænset magt og hemmelige besværgelser. Så vil jeg, eller så kan jeg i
hvert fald gøre Hitler og Hess kunsten efter, hvis jeg vil. Så kender jeg krigens hemmelighed og
vigtigst af alt: Så vil man ku’ ofre til mig. Så vil jeg blive en gud – med smag for menneskeofre:
Skønjomfruer, små tykke slavere, trælbundet arabisk krigsbytte. Jeg er ligeglad, bare det er
hærtaget.” ”Du er ikke rigtig klog” Jos kastede posen med hash over sofabordet. Jens pakkede
straks den fede masse ud og begyndte at nulre den i små klumper ”Jeg synes bare vold er en
undervurderet størrelse. Der er ingen, der er villige til at forstå det længere. Altså personlig vold,
hånd-til-hånd og husspetakler og den slags er jo totalt yt, men systemisk vold – det er skide trendy.

5

Alle har det jo fint med at lade børnesoldater stå for mineraludvindingen i centralafrika, og du vil
jo skide på, hvor mange selvmordforsøg de kinesiske fabriksarbejdere har begået, mens de
samlede din iPhone. Det gør ikke en skid, at condottieren er nigger, bare han bliver sammen med
sine egne. Hvis nu Othello var taget til Marokko i stedet for Cypern…” ”Jeg er ikke helt med?”
”Nej klart nok” Jens gav sig til at riste en cigaret, Johannes så den giftigblå røg hvælve ud i lokalet
med den samme kvalmende dunst af popcorn, kræft og brændt tjære, der allerede granulerede
klubværelsets vægge i gyldengustne bræmmer som vidne om beboerens evige eftergivenhed over
for sig selv og andre. Han mærkede de dvalende slimdepoter i hals og lunger komme til live og
røre på sig, mens duften af den gas, de var gjort af, tyknedes i det lille lokale. Johannes måtte
rømme sig flere gange, inden han lod hånt om al selvbeherskelse og lod et kraftigt hosteanfald
overmande sig. Det rungde hult fra brystkassen og i papirkurven udgød han et par forbundne
brunsorte slimklatter samt nogle sjældne hvide småkugler i stil med frøæg med en farve som sæd,
hvilke han kun tidligere havde frembragt efter lige så omfattende udsvævelser, hvor amfetaminen
havde været rigelig. Blodbanernes tilbageværende speed fik hele anfaldet til at føles helt
behageligt med snurrende hud og let svimlen for øjnene, men Johannes trippede stadigvæk lidt fra
den byge af syredråber, natten tidligere havde bragt ham, og han var desværre pinligt klar over, i
hvor høj grad han netop havde taget endnu et adspredt og retningsløst skridt mod graven. Han
begyndte utålmodigt at glæde sig til jointen i produktion mellem Jens’ hænder. Men hold kæft,
hvor han snakkede… Ordene sprøjtede ud mellem de skæve tænder og vildfarne spytklatter
mindede om det begejstrede dyr bag dem, der dårligt kunne rulle en joint af bare iver over at
delagtiggøre andre i sine vrangforestillinger. ”Det jeg vil ind på…” fortsatte mundtøjet ”…er, at
vold er en helt almindelig del af den menneskelige tilværelse.” Johs. følte sig truffet og nu helt
forvisset om, at Jens også havde nået at lytte til bysladderen inden besøget. Han tænkte på exkæresten, han havde slået timer forinden, og fortrød nu, han ikke havde kværket hende ihjel. Men
Jens forsatte uanfægtet: ”Alt det der med at være levende, at være en krop – det går jo ud på at
fortære for at overleve. På den måde bringer jeg et offer til min egen fortsatte livskraft hver eneste
dag. Det kan være et salathoved eller en grisebasse, der måtte lade livet for min fordøjelses skyld.
Eller også bare en kaffe- eller hashbonde, der må knokle og sulte, så jeg kan ha’ det rart og godt.
Altså man kan ikke både redde verden og behandle den som sin egen private slikskuffe. Det er
ikke, fordi jeg har noget i mod det; at man bruger og nyder, som man nu kan komme til det, men
alt det der vammelhumanistiske pladder med at redde sugerørsnegrene, når der først kommer et
kamera på dem – det kan du stikke skråt op, jeg giver ikke en skid for det. Folk bliver jo frelste

6

gennem deres dårlige samvittighed. Bare se på Danmarksindsamlingen – det er jo noget pis. Hvis
de vil have del i himmeriget, skulle de hellere sælge deres ejendele og give alt til de fattige. Man
kan sgu da ikke være bekendt at have det godt med sig selv, bare fordi man donerer en plovmand
og hygger sig med ungerne ved lørdagsflimmeren til Medinas klamme patter. Man skulle hellere
opkøbe Somaliernes spædbørn og så lave dem til lørdagsknas for vores egne unger, så slap de for
at vokse op til sult og borgerkrig, og de danske børn kunne føle sig rigtigt forkælede. Negerboller.
Hehe.”
”Æh; jamen; et fromt og beskedent forslag, men skulle du ikke snart rulle op for den joint der?”
griner Jos, uendeligt taknemmelig over adspredelsen og det ukuelige humør, Jens kan mønstre
dagen derpå.
”Ja, selvfølgelig.”
Og i en håndevending er jointen lavet, Jens har taget et dragehvæs og Johannes sidder med den i
hånden. Han ryger. Tyk fed røg ruller ned og fylder svælget i ham. Med ét er han glad og tryg
igen, i fingrene snurrer den lykkebringende ro fra et basalt behov, der bliver opfyldt. Johannes
plejede ellers aldrig at forsømme sin vedvarende længsel efter mere og stærkere hash, men når han
tog hårde stoffer eller befandt sig i sjælelig vildrede kunne selv et så bærende element i hans
tilværelse, som cannabis sandelig var, glide i baggrunden til fordel for mere eksotiske åndelige
yderligheder. Denne morgen havde han, sandt for dyden, både været det ene og det andet og han
følte en vis taknemmelighed mod manden på den anden side af bordet for med sit initiativ at have
genindført dette sorgdulmende ritual i Johannes’ liv; som om intet skidt var hændt. Med større
glæde endnu huskede han et fastere, stærkere middel og han fik tændt for TV’et.
Skærmens bløde guder sniksnakkede videre, som om intet skidt var hændt ham, men endnu et
døgn blot svundet. Nyhederne kørte, efter ventede en lystig årskavalkade med muntre indslag fra
kendte danskerne. Jos følte sig tryg og slet ikke så dum som for to sekunder siden.
”Årh. Fuck, nej.”
”Kan du ikke tåle det?”
”Nej, Nej. Jeg klarer mig. Det er bare så fucking ligegyldigt.”
Fra skærmen læste Natasja Crone, der denne fremskredne nytårsdag i øvrigt lignede en mellemting
mellem en gekko og en vingestukket papegøje samt noget tredje, rædselsfuldt og alt for
menneskeligt; hun læste højt af ulykker og opgørelser, altså nyheder: Nogle øjne brændt væk, et
dusin forbrændinger, flere fingre sprunget af. Så dertil: Overfald, Knivstikkerier, udpumpninger og
overdoser. Nåja, og Al-Shabaab havde dræbt nogle kenyanere på druk; men det var i Afrika.
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”Føler du dig ikke heldig, når du hører om alle de ulykker, du er sluppet for?”
Næh. Bare det var mig, så kunne jeg også komme i TV.”
Jens rystede en hæs skoggerlatter af sig, og Johannes’ Iphone gav sig til at ringe. Det var hende.
Det var kæresten. Det var Sofie. Jens aflivede jointen i askebægret. Alting var trist, trist, trist.
Jens kendte Sofie som en hysterisk kælling. Hun plejede at være fed, men en livstilsforandring viet
til daglige doser efedrin, overdreven motion og skunkjoints om aftenen til at falde ned på, havde
gjort hende helt tilforladelig, om end en kende afpillet og blodfattig at se til. En spiseforstyrrelse
afløser den anden og intet kunne kamuflere den nimbus af hvirvlende ondskab og behov, der kom
ind i lokalet med hende. Altid måtte man ofre noget til hende for at formilde hendes vrede, en lille
fornøjelse, en stor nydelse. Hun krævede sin part, og Jens kunne ikke andet end at hade hende for
det.
Hun hilste nonchalant og aede Johannes på kinden, satte sig tæt ind til ham på futonen og slyngede
armen omkring ham.
”Det er da noget værre noget. Hva’ skatter?”
Havde Jens ikke været der, var Johannes sikkert brudt ud i gråd. Han forsøgte at beherske
stemmen.”Undskyld. Du må undskylde…” Hun smilede til ham. ”Var der ikke noget med, hun
selv havde været lidt for flink med skinken?” tænkte Jens på den anden side af bordet. Det var en
ubehagelig scene, der udspillede sig over for ham.
Behersket og afmålt, næsten yndefuldt, rettede Sofie blikket mod ham ”Havde du et godt nytår,
Jens?” Og kværnen begyndte igen.
”Det havde jeg da. Det kan I tro, jeg havde. Jeg mødte Ivaldesønnerne i mit trip, I ved, dværgene
med de magiske sager – Sifs gyldne hår og Skibbladner, og hvad var det, den hed, den selvlysende
gris? Gyldenbørste. Nåja, hvem der bare havde sådan en festlig grisebasse at trille rundt på.
”Jeg troede, du ville være ligesom Odin?”
”Ja, ja, ja, det kommer jeg til, men det var nogle helt andre dværge: Brok og Sindre – dem med
våbnene, Gugner og Mjølner; og Draupner den fede guldring. Dem kender jeg ikke, endnu,
desværre. Men jeg mødte altså de her dværge…”
”Hvad var du på?
”Ketamin, Hovedsageligt, men pludselig står den lille mand der og vil have mig til at følge med.
Fint nok, tænker jeg, men det hele går i sort og jeg er lige pludselig i den her lilla skov af fangarme
og nåletræer. Og så står de der – det her lede tvillingepar og hopper og driller og hiver mig i
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skægget og be’r mig om at se godt efter. Og så folder de ligeså stille denne her skinnende ting
frem af hænderne – Det ligner flydende granit, men føles varmt og levende. De siger, det er en
gave. De har lavet den til mig, og jeg kan bruge den som jeg vil. De er egentligt søde nok, tænker
jeg, men de er ligeglade, de griner af mig som små børn. Men jeg ved faktisk ikke, hvor de bliver
af, for jeg kommer til at stene over den ting, de har stukket mig hånden. Den ligner mest af alt et
slags gyldent æble, men den bliver ved med at tvære rundt og skifte form, så jeg ikke kan få det til
at ligne en rigtig frugt. Til sidst ligner det mere og mere ægte metal – sådan en slags rigsæble af
guld med rubinindfatninger og skiftende symboler i slyngornamentik. Det så virkeligt fedt ud. Men
det værste var den her stemme, der blev ved med at snakke om tidens undergang, og hvordan jeg
var blev ’kaldet’ og havde fået nøglerne til himmerig for at løse andre fra deres trældom og
vandring i ørkenen, hvordan den hellige by ventede på os på den anden side af rørelsen. Og der var
vejrtrækningsløs salmesang og cirkler med kvadrater. Og en klode, den femte verden, med et
sværd igennem og funklende af blod, vand og olie. Jeg fik af vide, at vi snart ville være 250
millioner igen, resten skulle dø for at koncentrere energien omkring de tilbageværende. Shit. Gud
bliver født den 22. december 2012. Universets fødselsdag, og jeg er i live til at se det ske!” Jens
gravede ophidset endnu en psykedelisk nød frem fra lommen og tyggede eftertænksomt på den.
”Det er sgu godt, I spørger. Jeg var allerede begyndt at fortrænge det igen.” Jublede han til
Johannes og Sofie.
”Men jeg er ikke helt med.” Indførte Sofie
”Nej, det kan jeg godt forstå. Det er jeg heller ikke selv. Jeg plejer at have mange og mærkelige
oplevelser på stoffer, men det her var alligevel noget særligt. Når jeg rækker hånden ud og
koncentrerer mig, kan jeg stadig få guldæblet til at dukke op igen.”
”Du er jo også stadigt påvirket.” Påpegede Johannes lakonisk.
”Ja, ja, jeg er jo ved at opøve min åndelige intelligens, den slags tager tid, evigheder. Jeg satser på
at blive en evigung olding, en munter svend af uendelig gæk og med min fremstrakte arm plukker
jeg Iduns æbler ud af hyperrummets blå luft.”
Januarmørket var for længst faldet på. Stemningen trykkedes i takt med Jens’ urimeligt
forvrøvlede præk, og Johannes, som på sin side var lykkelig over at have bilagt sin store
eksistenskrise, følte sig forpligtet til at gøre noget. ”Skal du have mere hest?” Spørger han og
graver et brev med sukkerlignende krystaller frem fra deres skjul.
Men ketaminen lagde ikke just en dæmper på Jens’ talegaver. Han fortsatte, nu i pythisk trance.
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”Jeg arbejder for den store maskine, der spiser de døde og udspyr de levende. Jeg var her før
gravene og efter gravene er jeg her endnu. Jeg så stjerner blive født og planeter gå til grunde. Jeg
er myrens intelligens og træets tålmodighed, jeg er havets ligegyldige rasen. Jeg er korset og
Smertens Vej. I kender mig allerede, børn. Bedre end I kan og vil kende jer selv. Jeg er 900-kanin,
skælmsk på spring. 135 år bliver jeg let, 15-kat, kalder de mig. Jeg er ikke jeres fædres gud,
Alfader, han der giver jer brød og værner jer mod penetrationer, hulbedækkeren, hudbeskytteren,
han der lader røv være røv og sætter stjerner i øjnenes himmel. Jeg er kagstrygningens og den
nihaledes gud, Metal-Mod-Hud, Metamohu, metamohu; og fra lyden af mit navn springer rytmer,
som denne verden endnu ikke hører. Sønderbryd jeres hjerter under min tunges diamanter, og jeg
skal skænke jer galakser at herske over.”
Stemningen i det lille klubværelse var efterhånden fortættet til et kvælende nærvær, som en mindre
investeret betragter ikke ville have tøvet med at kalde ondskab.
Johannes have ikke tøvet med selv at dyppe næsen, men mest lamslået var han dog over det
uhyggelige fænomen, der havde indfundet sig i hans stue og nu udspyede en ubønhørlig talestrøm
fra sin plads i den gamle og lidt jordslåede lænestol, som Johannes engang havde reddet fra
storskrald og slæbt hjem over nakken en klam og mørk novemberaften. Johannes kantede armen
om Sofie og forsøgte at berolige nogen, mens de blev klar over, at oraklet ikke lod sig tæmme lige
foreløbig.
”Jens!? Har du ikke noget beroligende?” Forsøgte Sofie.
Automatisk foretog han et greb i lommen og slyngede på bordet et par lyserøde tabletter med
indgraverede talværdier. Han fortsatte ufortrødent: ”Jeg er det rå bæst, der slæber sig mod
Betlehem for at fødes. Jeg er Sejrherren på den hvide hest. Jeg er Bukefalos, hesten, der
grundlægger byer…”
”Hvad er det?”
”Oxycontiner. Morfinpræparat, depottabletter.” svarede Johannes
”Hvad gør de?”
”Altså, det er en opiatrus. En lang og ligegyldig drøm. Det er nice.”
”Klart nok” Sofie greb en pille på bordet og skyllede den væk med vandet fra en flaske, hun gemte
i tasken.
Johannes fik fremstillet en ny joint. Han og Sofie røg, Jens fablede videre. De blæste røgen så tæt
på hans hoved som muligt. En besynderlig nimbus af gråfed røg pulserede omkring den svedige
pande og de indfaldne kinder, og en stor del af røgskyen syntes alligevel at passere ind i gennem
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det febrilske kranium og vende renset tilbage som åndedræt. Det profetiske drøn var nu forvandlet
til en aparte summen som den metalliske messen fra en radio i et baglokale.Ud af mumlerierne
knopskød fra tid til en anden et forståeligt ord. ”…Efter alt sammen… Lige for næsen af jer…
Ældgamle bevægelser - nye mennesker gør dem aldrig… Brække et ben, polere en knogle… Rive,
kradse, sparke flå…Vid-undertøj… Essensen af renselse…Krise…Undergang…hihihihihi…Av.”
Ved at sætte musik på lykkedes det Johannes at opstylte et lydtæppe, som Jens’ mimren kunne
glide ubesværet ind i. Han fik noget tegnefilm på skærmen og med et havde han indrettet et miljø,
der smagte helt hyggeligt. Det gjorde ikke længere det store, at Rasputin sad midt i hulen og
forkyndte dommedags komme. Den fortrolige stemning lånte hele episoden et skær af noget
særpræget behageligt. Johannes følte sig afslappet.
”Kan du mærke noget til pillerne?” Spurgte han Sofie.
Hun nikkede eftergivende langsomt.
”Du skal ikke være ked af det, der er sket, skat.” sagde munden med det fraværende smil.
Der rendte en iling gennem Johannes. Hvorfor skulle de absolut tale om det? Hvorfor skulle det
gennemgås, fremlægges og endevendes? Hvorfor skulle han stå til ansvar, når han mest af alt var
ligeglad? For en time siden havde han afskrevet hele forholdet som en dum forteelse og hele den
ydmygende offentlige episode med utroskab og kærestevold, som en knibe han skulle arbejde på at
forklare sig ud af. Kort sagt: For en time siden havde han stadig et ansigt at redde, nu var han bare
en nar med kronisk uorden i sit privatliv. Hvorend han nu tog hen i byen, ville man hviske om hans
uduelighed; Århus er en by, hvor man hvisker meget og råber lidt. Og nu gjaldt undskyldningen
ikke længere, at det var én dumhed, han gennem erfaringens tunge dyd for stedse havde lagt bag
sig. Nu måtte han tage til fest igen med den skrigende ydmygelse, kæresten Sofie, fæstnet til sin
arm. Det var næsten for meget at sluge, men værre endnu havde det nu været at være alene lige nu,
lige her i nytårsmørket sammen med sig selv.
Så Johannes hankede op i sig selv og puttede sig ind til den varme kvindehud ved siden af. Jens
kørte på:
”En glødende metalstrøm skal brede sig over jorden og opbrænde de ugudelige; mens de fromme
bliver renset…” man måtte le.
Kroppe af is
Det strammede over huden, knagede lidt i konglerne, fortættede sig underligt om skelettet. Sofie
fandt kilden til alarmens ubønhørlige melodi og fik slukket for den nævenyttige telefon, som hun
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havde gjort det i hundredevis af gange før. ’Hvad var egentlig et liv?” spurgte hun sig selv, mens
hun kiggede rundt i det tomme lokale. Vasen på skuffedariet trængte til nye blomster. 3. juledag
havde Johannes foræret hende en stak røde tulipaner, der nu lå og gærede i køkkenets
skraldespand. Nu fik den tomme vase resten af lokalet til at tage sig ekstra indholdsløst ud.
Vidunderligt. Suk. Der var ingen problemer, før hun åbnede døren derovre til resten af verden.
Man kunne nærmest fornemme bulderet fra livets malstrømme på den anden side af væggenes
oase, men herinde var nytåret overstået og et nyt endnu ikke gået i gang. Så mærkede hun armene
stige op over kraniet og strække plads derinde. Det var livet, der, helt automatisk, tog sig plads i
leddene, fandt de stivnede, skøre områder og gjorde dem tilgængelige for strømmen udefra. Det
var drift i selve kroppen, der ikke kunne undertrykkes. Hvor meget man end lukkede af, lod man
alligevel altid noget trænge ind, noget komme sig for nært, lidt for nært eller alt for nært. Stakkels,
febrilske Johannes. ’Var det ikke lidt for meget?’ sukkede hun og følte en udmattelse, der ikke
ville skride, mens hun svang sig op i en nedadvendende hund og mærkede kammerluften lufte ud
for bækkenbundens indeklemte, nattesvedsindsøbede hemmeligheder. Hun pressede sig ned i
undertøjet og svang hovedet gennem en let kjole, inden hun trillede ud til morgenteen. Der var
dahl i køleskabet. Man måtte elske indisk mad, hun måtte. ’Mmmmmm, Indien’ tænkte hun, mens
hun svang sig ned i en utanasana og samlede hænderne på de hængende albuer. Frihed og ånd,
grøntsager og krydderier. Herhjemme var alting så banalt, alting handlede om at holde sig varm og
tryg og skadesløs gennem en vinter til. Det var skidekoldt udenfor, og hun kunne ikke høre andre
hjemme. Megahyggeligt. De danske fyre? Usikre udbyttere hele flokken, men velopdragne… Suk.
Hun undertrykte en lille gysen og et ubehageligt minde. Indiske mænd? Forudsigelige rovdyr. Der
var altid noget, man ikke kunne holde fra livet, nogle man ikke kunne holde fra kroppen. Hun
smækkede noget Miles Davis på højtalerne. ’Sketches of Spain’ gjorde sit bedste for at holde
stemningen. Noget måtte man jo have i dette liv, nogle at have tæt på, så de andre kunne holde sig
væk. Suk. Der er mad, Sofie. Mad og te. Indisk mad. Mmmmm. Der var stille foruden lyden af
spyt og tænder, der kærtegnede maden i stykker. Sofie elskede at spise. Ikke bare at spise, men
mad i det hele taget. Ophav, indkøb, tilberedelse, anretning, indtagelse – måske ikke oprydningen
så meget. Hun gned en hånd opad kinden, man kunne stadigt mærke resultaterne af kuren, eller
rettere ikke mærke dem. Et halvts års absolut udresning havde befriet hende for en vedholdende
tilstedeværelse af pubertære filipenser i ansigtet og på resten af kroppen, der indtil da havde nægtet
at slippe deres tag i kødet. Man kunne aldrig blive ren nok; det var på tide med et bad. Noget
kunne man aldrig vaske af, noget indvendigt, et blokeret chakra, et ubehageligt minde. Hvorfor

12

skulle man finde sig i det? Hvorfor skulle hun forstå, når hun også bare havde brug for hævn?
Hvorfor gad hun finde sig i sådan en nar? Hun måtte ikke engang have det sjovt. Mænd! Hun gøs.
Voldtægt i en eller anden form. Var det sådan livet var? Var det bare det? En lang krænkelse. Hun
svøbte sig i håndklæder og trillede ud i stuen. Der var stadigt stille derinde. Der var stadigt krydret
dahl at tygge på i køkkenet, ikke alt der trænger ind er af det onde. Spasser! Hvorfor slå på nogen,
man elsker? Ligegyldigt hvad de gør.
Aprilsnar
”Jeg hører en malstrøm.” En drønende brusen slog benene omkulde på Sofie og Johannes, mens de
kantede sig ind i entreen til Jens’ loftsétter på Valdemarsgade. De lo af larmen: At nogen kan
holde det ud.
TV’et summede fulstændig ude af takt med den langt højere musik samt brølet fra en røremaskine
og livlig aktivitet i køkkenet. Nogle silhouetter var parkeret ved den minutiøse spiseplads i hjørnet.
Foran køkkendisken fandt de Jens kraftigt gestikulerende, under vejrs med en gengivelse af et af
Børnekorstogene.
”…Så den her hyrdedreng fra Vendôme får lokket den her koloenorme børneflok, 30.000 eller
sådan noget, til Marseilles, hvor de blev gratis udskibet af nogle købmænd for at sejle over og befri
det hellige land for vantro og indvie Tusindsårsriget; eller sådan noget i den dur. Men
købmændene…Nå, hej!” Jens vinkede dem indenfor, mens han anstregte sig for at holde den røde
tråd ”…ja, de sejlede til Egypten og solgte alle børnene som slaver. Ha! Alle børnene var slaver i
Egypten. Undtagen Moses, han havde trichinosis. Ha!”
”Det rimer ikke engang.” sagde Johannes og hilste fødselsdagsbarnet med en omfavnelse.
”Hvad skete der med købmændene?” Spørgsmålet kom dybt og uventet fra den luvende skikkelse i
spisekrogen. Der blev stille et øjeblik.
”Hvad!?” skreg Jens for at overdøve musikken ”Jamen, nå, helt sikkert; et rimeligt spørgsmål:
Kejseren, altså den tyske, fik fat på dem, de blev hængt. Sikkert også alt muligt andet ubehageligt.
Hvem ved?”
Ordvekslingen lod sig dårligt høre over højtalernes brøl. Havde nogen udspurgt Jens om hans
musiksmag, hvad nogle da også af og til kom på at gøre, ville han stensikkert have erklæret den for
’poppet alternativ’. Og det var sandt: Man hørte aldrig noget nyt hjemme hos Jens, alt han spillede
for sine gæster var ’tried and true’. Det betød i praksis alt fra Robert Johnson – King of the Delta
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Blues Singers – over Captain Beefheart og Tom Waits til Infected Mushroom og Pendulum. Noget
nyt eller ujævnt, legesygt eller eksperimenterende fandt aldrig vej til Jens’ harddisk, førend
utallige andre entusiaster havde taget et musikstykke til sig og derved demonstreret dets blivende
værdi. Lige nu gjaldt det kultalbummet og skønhedsfænomenet Nothing Lasts But Nothing Is Lost
fra 2005. Johannes kendte Shpongle ud og ind og lagde knap nok mærke til, at Terence McKennas
superproducerede stemme endnu engang forkyndte, hvordan ”Life must be a preparation for the
transition into another dimension”, mens en bred bund af yetiers brummen og et virvar af elektrisk
sirenesang virkeligt prøvede at føre dem ind i dette fremmede. Hans opmærksomhed kredsede
nærmere om skyggerne i spisekrogen, som han endnu ikke havde kunnet identificere. Langsomt,
ganske langsomt hejste figuren sig nu fra sin krogede stilling over skranken og vendte sit
landstrygerfjæs mod de nyankomne. Man var ikke længere i tvivl.
”Hva’ satan, Simon?!” Undslap det Johannes halvt overrasket, men allerede halvt indviet i
selskabets hemmeligheder. At Simon var her, kunne kun betyde én ting – og rigtigt nok, bag den
stigende jætte kom de karakteristiske, sirlige, æghvide ridser til syne i et nydeligt og rigeligt
arrangement. Man kunne næsten smage koldsveden og i hvert fald fornemme kæmpens
stillestående skælven, idet Simon og Johannes omfavnede hinanden.
”Hva’ fa’n så?” hilste Johannes.
”Ja, hva’ så?” sukkede kæmpen.
Man vidste aldrig helt ’hvad så’ med Simon. Han elskede kokain og alle de andre dekandencens
jærtegn, der fulgte naturligt med en opvækst på randen af det andet årtusind. Vine, oste, fyldte
chokolader, importeret øl fra Belgien, Kusmi-te og kaffebønner fra det ethiopiske højland,
fuglesteg og gåselever, konditorkager, pattegris og oksesteg, måske et lam; og selvfølgelig røg han
Dunhill. Han var typen, der satte folk i stævne på Penny Lane i Aalborg en søndag formiddag,
selvom han havde brugt natten på at sniffe sin pik til rosinstørrelse hos nogle borgrockere ude i
Gug. Her på caféerne boltrede han sig i Tapas, mens han følte sig mægtig, levende og hård –
indadtil. Udadtil opførte han sig afmålt, næsten hovent, medmindre man fandt ham i et ikke
ualmindeligt anfald af åbenhjertighed fremkaldt af coke og cognac, rom, whisky eller en anden
mørk spiritus. Som et resultat heraf var han lettere fedladen; ikke voldsomt, men nok til, at man
automatisk undrede sig over, hvornår mon hjertet ville stige af og overlade resten til sig selv.
”Arh, Jos. Johannes-drengen! Godt at se dig!” Han var i et af sine luner og gnubbede blodet ud i
Johannes’ overarme med sine coked-up bjørnelabber. Bag dem pludrede Jens og Sofie.
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”Skal I ha’?” Bjørnen slog ud med armene og henledte én gang for alle opmærksomheden på
bordets lysskyheder. En lille stak syposer med blege 1-gramsterninger udgjorde fladens naturlige
midtpunkt, rundt om lå to af Jens’ gamle sygesikringsbeviser, en cylinderrullet
femhundredekronseddel og et cd-cover af Dr. Dre’s The Chronic2001 med ømfindligt
pulveriserede og nydeligt anordnede linjer af kokain. Men i hjørnet hang stadig den samme triste
figur, der ubevægelig havde siddet krumbøjet over sin HTC One, siden de var kommet ind.
”Hej.” Prøvede Johannes.
”Mev.” Udslap det skabningen. Hun kiggede ikke op.
”Du skal ikke tage dig af hende. Hun er ikke så social.” Tordnede Simon utålmodigt.
”Hvad hedder hun?” Spurgte Johannes ud af tvivl om han burde, eller kunne, spørge hende selv.
”Hun hedder Liv.” Svarede Simon ”Men der er ikke meget af det i hende.”
”Nå…” tøvede Johannes.
” Ja, mand!” Jens’ hånd fandt vej til Johannes’ skulder. ”Lad os få noget mere svineri op i næsen.
Kom så!” Og som et sugerør knækkede han sammen ned og fik en af banerne til at forsvinde.
”Jihah!” snøftede han.
”Du skal sgu da også!” Smilede Simon og lagde et let pres på Johannes’ rygstykker. Måske for at
understrege den gestus det var at lade ham sniffe uden betaling.
Blåbløde stråler og liflig koldsved. Det var rart at være på kokain igen. Alting går så hurtigt.
Kokain smager som kokain. Den sure smag opløses i lokalbedøvelse og subtile antydninger af
stoffets plantebaggrund. Det efterlader én med en ikke ubehagelig oplevelse og en mægtig tørst
efter tobak, vin, hash og andre parfumerede fornøjelser, analsex og druknedøden ved
kropssekreter. Den hårde, drøbelflænsende bitterhed, der kendetegner almindelige syntetiske
stoffer, finder man ingen steder i kokainrusen. Ingen punktualitet, ingen matematisk funktion, bare
en overvældende lykkelig fornemmelse af for meget. For megen sved, for megen sitren, for megen
begejstring. Hjertebanken: Det blev pigernes tur. Det mærkelige lille hjørnedyr, hende de kaldte
Liv, stak i et uhyggeligt grin og nøkkede linjen som var det næsespray. Endnu et
dødningehovedsmil. Nu kiggede de på Sofie. Var hun sej nok? Sofie var nede med det meste, det
vidste Johannes, han kendte hende. Resolut pincerede hun med to slanke fingre sedlen ud af
hånden på Simon, der demonstrativt strakte den frem; og en, to, tre: væk var det sidste pulver og
Sofie kastede udfordrende sine muntert tårevædede glasøjne rundt på selskabet.
”Så’ der fest.” Skreg Jens og strakte en arm i vejret. Han flåede CDen ud af coke-coveret og fik
forunderligt hurtigt lyd ud af den elektroniske oldsag. Et øjeblik senere mimede han manieret med
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på What’s the Difference, mens resten af forsamlingen enten kastede håndtegn eller skænkede
cocktails, og hele scenen ville selvfølgelig have virket latterlig, hvis ikke de havde været så
lykkeligt meget på stoffer.
Folk hældte ind ad døren. De bragte allehånde stoffer i blodbanen og til bordet og blev fyldt med
flere som indgangsoffer, fødselsdagsgave, gæstgiveri, eller hvad man nu kalder det der hvor du er.
Maden var undervejs, musikken var høj. Nogle forvirrede, nogle påståelige, nogle højlydte og
andre fortroligt hviskende. Der var Hamsteren og Pikachu, der ikke var i familie, men opførte sig,
som var de brødre. Fiskeren og kusinen Chincilla kom på ketamin og grinede af ingenting. Gud
ved, hvor Jens fremstøvede disse tegninger? Fra skilsmissehjem og dårlige opdragelser, fra
forsømte skolegange og mishandlede levere kravlede de frem for at feste, fejre og slå tiden ihjel.
Og hvorfor øvede Jens’ hummer en så magnetisk indflydelse på de indbudte stakler, som
tydeligvis havde lagt en fremmed omhu i festforberedelserne og nu hobede offergaver op på det
lille køkkenbord, der snart truede med at give efter for vægten? De seneste uger havde Johannes og
Sofie flittigt dryppet sig med syre, rullet rundt og nydt forårssolen i Moesgaards skove og dyrket
kosmogonisk og upersonlig sex, når lejligheden bød sig. Hvad der var tilbage af den flydende
beholdning, havde Johannes givet festguderne i vold, og den undseelige flaske prydede nu toppen
af rusgiftsbuffeten; lokkende og ildevarslende.
Det var Hamsteren, der startede. Han fik Sofie til at dryppe ham i øjet og bandede de efterfølgende
minutter over, hvor meget den tilsatte pebermynteessens sved ham i øjnene og om hvor gerne han
ville prøve den reneste af den reneste LSD, mens han pupiller udspilede sig og han blev fjern i
blikket. Jens tog afsæt i det henkastede ønske og kastede sig ud i en længere redegørelse for acid
thumbprints, dvs. at dække tommelfingeren i LSD-krystal, hvormed dosen sendes i
overmenneskelige højder. Hvor meget kunne der være på en tommelfinger 10, 20, 200 mg?
Mellem 100 og 2000 doser? Fedt. ”Hvorfor ikke bare døbe folk i flydende LSD? Garanteret
udslettelse, en lang og sand genfødsel. Et syrebad, en radering.” ”Men man var nødt til at være ren.
Ikke noget med coke og smøger, sådan noget beskidt lort.” Således sat i scene tillod Jens sig at
sniffe noget mere coke, fik en dråbe syre på håndryggen, slikkede den op og gav sig til at dække
bord.
Traktementet var tarveligt, hvad værten satte en ære i. Det betød ikke, at der ikke var lagt både tid
og omhu i menuen, men der var intet overflødigt, måske snarere noget bevidst ydmygende over
retterne. Brødet var af rug, sønderbagt til knækbrød og hårdt nok til at forstrække sig gennem en
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verdensomsejling. De lystige matroser blev bænket om det vaklende bord foran små platter af tun
og stenbiderrogn. ”Hvis I ikke kan lide fisk” smilede Jens ”så tag noget coke og bid det i jer”. Der
var rucola – et ukrudt – med æble og eddike.Tingene var begyndt at skinne, Johannes fandt sig
opslugt af strålekransen fra et fyrfadslys, uhyggeligt beskæftiget af omgivelsernes generelle tilsnit
og lysskærets uendelighed. På den anden side af bordet legede hamsteren flyver med en skefuld
rødglinsende fiskerogn, hvis skære farve på foruroligende vis truede med et glide sammen med
skeens matte stålgrå til en uappetitlig plamage mudder. Folk spiste ikke meget, de var for henrevne
og værten talte for meget. ”Vidste du, at Crowley og Yeats var en del af det samme hemmelige,
magiske tempel tilbage i London? Kender ingen Det gyldne daggry? Crowley kunne ikke lide
Yeats, fordi Yeats ikke brød sig om Crowleys dårlige digte. Men Yeats var naturligvis selv en
blændende lyriker What rough beast slouches towards Bethlehem to be born?. Det er jo
genialiteten selv!” Og meget mere af samme skuffe, som gæsterne umuligt kunne følge ham i.
Hovedretten var burgere; en katastrofal idé set med ordnede øjne: Psykedelisk forvirrede gæster
evnede end ikke at forsøge at holde køkultur ej heller at foretage en nogenlunde simpel
sammenblanding af de opstillede ingredienser til en genkendelig cheeseburger. Resultatet blev et
overnasset spisebord med salatblade og løse agurkeskiver, kæmpekrummer og lemfældigt strøede
dressingpletter i et senekspressionistisk kaos – Pollock eller Rorschach? De, der ikke opgav at få
noget at spise, var omhyggeligt beskæftigede med at slikke strømme af ketchup og salatmayonaise
af underarmene, mens Jens’ monotone metaldrøn ufortrødent forsatte med at underholde selskabet.
Bidvis forsvandt burgeren på tallerkenen foran ham, uden man af den grund bemærkede det
mindste ophold i talestrømmen. ”Manden, der bor inden i syren, er slet ikke en mand. Han er heller
ikke én gud – nærmere eksisterer han som et tvekønnet felt at sandsynlighed – af formodede
relationsbestemte kvaliteter – han er både bølge og partikel, men aldrig begge dele!” Simon
nikkede tungt for at få talestrømmen til at fortsætte. Det gjorde den. ”Hvem her ved noget om
mytologi?” Johannes skulle til at række hånden i vejret, men Jens var allerede videre. ”Letos
tvillinger, Apollon og Artemis, Foibos og Foebe, se der har vi den! Manden og damen, haven og
skoven, bjerget og lunden, elskeren og jomfruen – altid parat til at skifte fra det ene til det andet,
men altid i harmoni, altid fuldendt udspændt over den samme menneskelige afgrund. Altså – syre
er så rent som Gud, det er bare verden, der er beskidt. Eller rettere: Det er Apollon, det er selve det
hævede blik, der gør den beskidt: Den der trænger dybt nok op i jordens jomfruelige skød bliver til
et lykkeligt frø, og er det ikke bedre end at være en hjælpeløs gud i skyerne? At være en frø der
venter på, en prinsesse kysser ham? Men Apropos frøer gælder det jo i særdeleshed Frej og Freja –
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de er jo jordiske over en kam på den mest uforskammede måde, de er levendegørelsen af klodens
evindelige incest, det er jo en sandhed, man ikke kan komme uden om – æd og bol, elsk og gro.”
Jens’ øjne brændte så hårdt, man skulle tro, der snart ville ryge en sikring. Han talte som en ridset
laserdisk med skærende afbræk midt i sætningen. Men på en eller anden måde havde hans
sveddryppende hoved alligevel fod på middagen, og så snart den sidste bid var nedklemt, ryddede
han med kokainistens overnaturlige hast bordet og gjorde plads til desserten, der viste sig at være
det endelige bevis på Jens’ omhyggelige vanvid: Støbt på en cirkelrund kagebund tårnede en
detaljeret chokolademiniature over Domtorvet i Århus, som i kraft af materialets beskaffenhed gav
indtryk af at være støbt i lind, indtørret afføring. Ved første øjekast synede modellen af en
middelalderfantasi – en lille røver i gabestok foran domkirken, kort derfra står en ridder og stritter
med sit sværd. Men så genkendte man teatret og banken og efterhånden trådte små detaljer i
forgrunden; en præst i krave, en høj hat, en kyse og en kurv, et jakkesæt. Det mindede om
Warhammer, men i stedet for små tinfigurer malet i strålende farver havde Jens opbygget en
verden af chokolademennesker. Det brune-i-brune udtryk fik miniaturerne til at ligne hæslige
gevækster på en plan brun overflade – som et modermærke, der gik egne veje og voksede sig stort.
Det var perverst at tænke sig den tid, Jens måtte have brugt på det hele. Alene gargoylen på
teatrets gavl så ud til at have krævet dage. ”Det er negerfarvet.” forklarede Jens ligesom stolt og
undskyldende på samme tid. En lille munk med tonsur, kutte og det hele havde kastet sig på knæ
foran domkirkeporten, som om han afsindigt famlede efter noget på jorden. Længere borte stak en
skriver i gamacher af med en overdimensioneret nøgle. ”Hvornår har du lavet det?” Lød det vantro
spørgsmål fra bænkene. ”Jeg tog mine nætter i brug. Flere måneder. Speed og syre.” Jens mumlede
nærmest det sidste og slog så om i en skinger tone ”I må nøjes med at spise bunden. Resten skal
gemmes – for altid. Desuden er der hårlak på.” Chokoladearkitekturen stod nu i et gennemført
ulækkert skær. Hamsteren gav sig af høflighed eller distraktion til at pirke en bid af fundamentet
og nippe til det. Den forsvandt i et nærmest biologisk langsomt tempo, noget der tydeligvis foregår
uden for det blanke øjes fatteevne.
Men væk var den, kagen, og Jens stillede forsigtigt skueretten væk fra uforsigtige gæsters berusede
fingre og fald. Han snuffede en ridse coke og ordnede køkkenet i et snuptag. Og der var nu kun
den nøgne fest tilbage og ingen falske hensyn til mavens appetit og ækel kotume. Med andre ord:
Nu blev det sjovt.
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Det klistrer
Sofie følte noget klamt bagi. Jens havde slikket hende på ryggen, og noget savl havde omsider
arbejdet sig ned i den unavngivne rundkørsel mellem baller og ryg, som grove tunger kalder
røvsprækken. Det føltes alt for virkeligt. Noget var på færde, hvorfor nu det her? Bag hende
stønnede pibeorglet fra en storryger på vej mod udløsning. Hun kunne dårligt mærke ham dernede,
men han måtte være i gang. Lille pik eller bare dårligt knald? ”Det løser sig” hviskede en stemme,
vist nok indefra. Havde han gnubbet kokain på hendes organer? Porno. Så tror da fanden, hun ikke
kunne bruge ham til en skid. Åndssvag situation, men det havde været sjovt for en time siden.
Nogle kan bare ikke stoppe, mens legen er god. Flot Sofie. Han kunne selvfølgelig heller ikke
komme. Han trak sig ud og prøvede at proppe sig ind i røven på hende. Nu er det nok. Hun drejede
om på hælen og klappede ham på kinden ”Du kan vist sagtens tage resten af turen selv.” ”Lad mig
bare føle dine patter” stønnede han og rakte ud. Hun sukkede og så ham komme i et sæt
forkrøblede spasmer under en regn af gusten sved og vrinskende rygerlunger. Den var faktisk ikke
så stor, pikken. Lille pik, stort ego. Og han holdte et mærkeligt badeværelse. Lidt gustent i
detaljerne: Brusekabinen trængte til at blive afkalket, ventilatoren tørret af, frottémåtten banket
osv., men hovedlinjerne var der styr på: Lokummet var renset, spejlet tørret af, håndvasken
rengjort. Væggene var proppet af toiletophæng, fodboldbannere og plaketter med visdomord. De
sædvanlige indiske og indianske proverbia, men ind i mellem nogle af hjemmelavet udseende, som
om han selv have brændt dem i sløjdtimerne engang. Over toiletdøren stod med asymmetriske,
gotiske bogstaver: In the name of AnnAH the Allmaziful, the Everliving, the Bringer of
Plurabilities, haloed be her eve, her singtime sung, her rill be run, unhemmed as it is uneven!
Udråbstegnet var påmalet i stikkende pink, nedenunder fulgte I linieret kursiv: Her untitled
mamafesta memorialising the Mosthighest has gone by many names at disjointed times. Med en
rød poska-tusch (den slags til tagging) stod der så i hastig kalligrafi: Gegifting him with her
painaple.
Jens fandt noget toiletpapir og tørrede panden for sved, derefter pikken og gulvet for sæd. Han var
en underlig lille mand, tænkte Sofie. Næsten magnetisk. Men en skuffelse i sit nøgne kød. Hun lod
ham stønne færdig for sig selv and went to the living room looking for downers.
Der var selvfølgelig stadig liv i stuen, eller liv og liv, liv var ikke ordet, mere som sten. Ligesom
de smudsigtgrå, uendelige småsten, man finder ved de danske kyster, de uendelige kyster, der er
længere og større og vildere, end resten af landet nogensinde bliver. Man stirrer ned af den jyske
vestkyst og sanser den endeløse vandring Eurasien rundt for at nå tilbage til udgangspunktet. Hvor
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var Johannes? Som hun nærmede sig stuens larm, trængte en drævende klynken alligevel
igennem. Det var Simon. ”I skal tænke på, at I alle sammen har familier, eller arbejde eller et liv
ved siden af det her. Jeg er bare en stakkels stodder på vej i gennem en grusom verden, med et lille
håb om frelse og en dag at blive mig selv nok.” Hun var nødt til at koncentrere sig, Simons
nærmest drønende elendighed svingede sig op i gear og fortrænge alting. ”Hvor længe havde han
siddet og råbt på den måde?” ”…I kunne fucking ikke køre jeres verden uden os, uden mig. Det er
mig, der er syre, det er mig, der er rusen. I skylder mig hele den moderne verden. Jeg er det
skrydende brøl i Arkadien, jeg er greve i Amerika, pave af Indien; og hvis jeg blev krop igen ville
jeg være konge, konge i Jerusalem.”
Hun tog en lille pause. Havde hun hørt det før? Eller rettere læst det? Da stod det klart, at det var
det samme lille svin, hun lige havde ladet bedække sig, der for en måned siden havde postet det
samme vås på facebook, sikkert kl. 4 om morgenen – døgnets ondeste tidspunkt. Nådada, bette
Simon, ved du overhovedet, at du eftersnakker? Elsker du Jens? Prøver du at lyde klog? Er du bare
så desperat efter at skille dig ud, at du ligefrem har indøvet en eller anden facebook-lammer fra en,
der er klogere end dig, men lige så åndssvag? Eller har han bare opdraget dig godt, er han ved at
lære dig op, lille dreng? Det jeg gerne vil vide er, hvor stor en automat, du i virkeligheden er. Det
er det, jeg spekulerer på, din lille, sølle idiot.
”Hvorfor nu det? Hvor er pillerne?” spurgte hun så. Intet svar. Hun fandt nogle på bordet og slugte
dem. ”Når jeg siger bor dæk dig, ik’og’, så skeeer det da bare…” Lød det så. Det her gad hun ikke.
Hun kravlede op og ind på hemsen og trak forhænget for: Der var Johannes. Og Liv bevidstløs
oven på ham. Der lugtede af sved og sæd derinde, kort sagt af køn. De var nøgne. De sov. Sofie
tændte for oldsagen af en Phillips-fladskærm og skiftede til den stråleblå av-kanal; så zonede hun
ud; en lille smule lykkelig eller i det mindste småtilfreds med, hvor vidunderligt skønt man forstår,
når tingene bryder endeligt sammen, ligesom krystalglas, der splintrer på en isblå og ubamhjertigt
klar aprildag.
Det der med Ecstasy, eller MDMA, som det nu rettelig blev kaldt efter klågeågeri er kommet på
mode blandt danskerne. Det er fedt. Folk begyndte at bombe det efter maden. Simon sniffede sit
”Jeg vil da gemme på din dejlige mad!” skreg han til Jens. Han var født i 80’erne, så man vidste
aldrig, om han var sarkastisk. Det gjorde folk ikke; gemte på maden. De fleste brækkede sig. Et
oplagt spild af mad og stoffer. Men ecstasy er et dejligt stof at brække sig på – et af de bedste.
Selvfølgelig er der et element af at springe ind i hyperrummet ved udstødelsen af dit bræk på
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ayahuasca, som et sølle lille kemikalium som MDMA aldrig kunne gøre efter. Men fornøjelsen,
den svedne, blanke, ustyrlige skælven, glæden ved indre og ydre udtryk og senernes krampe, den
glæde var ufortyndet og lignede til forveksling glæden ved liv. Det hjælper, når man også er på
syre. Det kaldes Candy-Flipping, bindestreg tilføjet, fordi vi trods alt er i Danmark. De to stoffer
sammen er sit helt eget skinnende univers: Uendelige miniature-landskaber udfolder sig i hvert
eneste lille puds, øjet kan komme til at spille sig selv. Regattaer, tøjdyr, skovlandskaber og
historiske pasticher, forarbejdet sukker; så afgjort en af de bedste tilstande et menneske kan
befinde sig i. LSD er uomtvisteligt et af de bedste stoffer at træffe rumvæsener på, engle, dværge,
fremmede bevidstheder, eller hvad man vil kalde dem. Men MDMA gør det til et legesygt møde,
man stiller dem et spørgsmål, som: Hvad ER LSD? Og de svarer:
Milk drop rain
drop from the sky
on high.
Soma in your eye.
Man spurgte dem engang, hvorfor de talte engelsk. De fortalte mig, at det var mere som en film,
mere fremmed og belærende. De er villige til at tale dansk. Ellers havde man jo aldrig kunnet stole
på dem. Men hvis du er den? ’Tat Twam ASI’ Hvad er de så? Noget andet. Rådne små væsler.
Sofie kunne ikke sove. Ikke endnu. Men hun var glad, hvis hun skulle sige noget, var hun glad.
Det var slut. Hun kedede sig ikke. Boredom’s not a burden anyone should bear. De sov heller ikke.
De var bare fra den. Johannes og Liv.

…og lille messias
Johannes var en kedelig type. Det stod ligesom klart, når han vågnede om morgenen, når han så
sig i spejlet; når han gik i bad. Han var trist at se til, sådan var det bare. Hvordan bar en mand sig
ad med at få strækmærker? Han havde haft dem, så længe han kunne huske. Han have været et tykt
barn. Nu var han bare i dårlig form. Han burde skrive noget sjovt på facebook. Han burde.
Facebook udgjorde en ny side af ensomheden, et komplet omslag fra det tidlige internets
eventyrlystne chatrooms. Chatrooms – selve ordet var en sproglig antikvitet fra et svundent fin-desieclè, ligesom EDB eller globalisme eller aliens eller ecstasy. Men på facebook stod du til ansvar,
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du var ikke nogen, du var dig. Hvor godt er dit liv i dag? Dejligt tak: Jeg har lige fået en kæreste,
jeg har lige fået et job, jeg har lige fået et barn. Nå? Jeg er en fucking taber med strækmærker på
maven, så der kan man sgu bare se. Han onanerede i badet. Så spiste han morgenmad. Havregryn,
Nescafé Brasero med fløde og sukker. Så røg han en rød prince. Så en til og en kop kaffe. Den
underlige tomhed, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre af sig selv; den kom så på besøg. Hver
morgen det samme. Denne lille kamp, inden han rullede en joint. Så begyndte dagens udfordringer
at stå ham modvilligt klart. Han var nødt til at gå på arbejde, af så mange personlige og private
hensyn, var han nødt til at gå på arbejde. Af grunde der bedre lod sig udlægge af Karl Marx og den
hellige Benedikt af Nursia, var han nødt til at gå på arbejde. Men der var altid den lille kamp med
friheden, som kaldte sig samvittighed og virkede så troskyldig. Men hvordan fanden kunne man
vinde retten til ikke at gide, hvis ikke ved at arbejde? Og hvad gider man, hvis man ikke gider at
arbejde? Fisse? Johannes kom efterhånden kun i kontakt med sindssyge møgfisser, gale
møgkællinger med babelstårne af komplekser, der tvang en til at lytte til lort i timevis for eventuelt
at indvillige i et yderst forbeholdent samleje i anden ende, eller også var de grimme, eller tomme
indeni, men for det meste lidt af det hele. Og for det meste blev det ikke til en skid: Han var en pik
kronisk franarret sin lune føderet. Det var sommer, højsommer, og han kunne dårligt huske,
hvornår han sidst havde haft bare lidt sigende omgang med en kvinde. Men selvfølgelig havde der
været Jens’ skabagtige fødselsdagsfest.
Busturen til arbejde. Mere end at skulle stirre på fede negerkvinder og andre dumme perkere
hadede Johannes disse stinkende, larmende, kontaktsøgende sorte svin for verdens irreversible
gang, for Europas fald ind i støj, kaos og sortsmudsket kriminalisme. I de sene århundreder havde
germaneren lagt til ved fjerne kyster med uhyre sejlskibe. Let som ingenting havde han spillet de
lokale ud mod hinanden og lagt de overlevende i lænker med urokkelig tiltro til sin mission i
verden. Den germanske hjemstavn, Sydskandinavien og Nordtyskland – i store træk det historiske
Danmark, egner sig ikke til beboelse. Det er en ond egn med somre, der udebliver, og vintre, der
altid kommer til tiden og aldrig vil gå igen. Men på en eller anden måde har vi raget tilstrækkeligt
meget lort til os, til at her er blevet fedt at være. Så hvorfor havde vi taget de sorte med tilbage? De
havde måske fundet herhen af sig selv? Hvorfor bad man dem ikke gå? Slanger i paradis,
kønsvorter. Kristendommen i det 21. århundrede var reduceret til en uforklarlig og
tilbagevendende skyld over for de svagere racer, der nu gik under navnet menneskerettigheder.
Den hvide mands byrde var forvandlet fra pligten til at belære den sorte til pligten til at integrere
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ham, tage den sorte mand til sig, til at blive et kød. Germaneren er ikke tåbe: I mangel på værdige
modstandere, har han prøvet sig for hårdt på eget sværd, men dybest set ved han, at perkeren er
der for at vinde den gevinst tilbage, som hin blonde engang med så stor møje har bragt hjem. Ingen
ville med omtanke forlade de varme lande, hvis ikke for at stjæle og plyndre, hvad han ikke kunne
derhjemme. Så snart han har nået sit mål vil han drage hjem med sit røvergods og skryde til
naboerne om, hvor det kom fra. Klimaet lyver ikke. Som omtrent det eneste i verden lyver klimaet
ikke. Men det betyder ingenting. I sidste ende betyder det ingenting. Vi bliver alle sammen til støv,
og hvem der bliver tilbage til at udsulte kloden efter os, kan jo dårligt rage én en skid. Medmindre
man har gjort nogle stakler den kolosalle bjørnetjeneste at sætte dem i verden; det er selvfølgelig et
slags hensyn, måske det eneste hensyn, der findes. Folk er i sidste ende ligeglade med alle andre,
undtagen deres børn. Det er udødeligheden, der spøger igen, men der var aldrig penge nok. Måske
til næste generation, måske til en tredje generations skødeløshed og ødeland, måske endda nok til
en fjerde generation kunne leve et tryggere liv, men kunne nogen overhovedet forestillet sig en
fjerde generation? Var de ikke bare endnu en flok forpulede fremmede, der havde raget til sig,
hvad de ikke selv havde tjent? Det er ligegyldigt. Selvom man kunne samle en formue i
ædelmetaller og give inflationen fingeren, hvad så med våben? Uden vold gik det ikke, men måske
med en brintbombe og et bjerg af guld? Det var vel en slags sikkerhed. Han indså visdommen i det
amerikanske imperium: Når kapitalismen engang rinder ud, vil magten og metallet være tilbage.
Indtil da skal vi arbejde. Arbejde for penge og arbejde for at lykkes. Det var nydeligt og fejlfrit
tilrettelagt, og den eneste frihed, han kunne tage sig for, var at onanere på lokummet ved
førstkommende lejlighed, mens hans mobiltelefon blev forældet, hans mælk blev for gammel og
han selv faldt ud af trit med, hvad der var nyt og smart og rigtigt. Han sukkede og smed en cigaret,
idet han åbnede døren til Statsbiblioteket.
Der er en fed dame oppe på kontoret; hun er min chef. Jeg har dårligt set hende, siden hun ansatte
mig, men jeg ved, hun sidder deroppe et sted; et sted over kælderen og under tårnet. Der sidder
hun og lurer i sit net og venter på at slavebinde en flok nye, desperate studerende. Det er hårdt at
være til. Han fik bestillingerne på det åbne kontor og sled sig ned i kælderen med musik i ørerne.
Det stressede ham, men det var bedre end stilhed. Han følte sig sig allerede på kanten af Radonforgiftning under de bombesikre beton-rammer. Statsbiblioteket er på alle måder indrettet på den
langsomme død. Det er som at bevæge sig rundt i et alfabet af endeløse, nådesløse korridorer. Han
sjoskede rundt blandt de elektriske reoler og fandt tidsskrifter frem, når vognen var fuld, trillede
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han op til kopimaskinen og kopierede. Et arbejde uden charme. På dette tidspunkt var han nået til
Ticks and Leeches på Lateralus. Han kunne snildt høre tre Tool-album på en formiddag og så
bruge eftermiddagen på ringen for ørerne. Snildt. Men det var alligevel en for lille udfrielse, ikke
nok. Da klokken blev ti gik jeg, som jeg allerede havde lovet mig selv, op på et afsides
badeværelse. Høretelefonerne forblev i, så det var bare at streame lidt porno på telefonen. Derefter
med elevatoren op på toppen – en hel cigaret og en halv joint. Det hele tog 17 minutter og jeg var
tilbage ved arbejdet, førend jeg kunne tænke mig.
Det var en frygtelig sandwich til frokost. En af dem fra kiosken over Langelandsgade – for dyr og
for træg. Der røg næsten en time på gåben inde i den skrækkelige bygning, lige ned i løgneren.
Alting blev dyrere. Det gik alt sammen så uendeligt hurtigt. Det kunne have været i går, han stadig
havde en kæreste. Han kunne stadig mærke hende, lugte den søde, afrundede dunst af anderledes
feromoner, føle hendes hår i munden, når han knugede sig ind til hende, række ud og vide, hun var
ledig. Things fall apart; the centre cannot hold. Men nu var hun en anden, med andre. Han øvede
sig i at være ligeglad. Mere anarchy is loosed upon the world. Efter frokosten fandt han et ledigt
hjørne af bogtårnet og onanerede en fantasiløs onani ud over siderne i en tilfældig bog – ’Kan
denne sætning læses?’ – eller noget lignende lort af Ole Togeby. Så fortsatte han ned i
bogafleveringen, fyldte en vogn og tog elevatoren tilbage i de endeløse etager. Hun var færdig med
ham. På den mest overbærende og ligegyldige måde var hun færdig og levede et andet liv. Men
han var stadig Johannes, stadig lige forvirret og ligeglad som før, nu ganske ubundet og forpligtet
til at realisere sig selv. Det var de eneste to tab ved et parforholds forlis: Tabet af identiteten, af
retten til at sige nej tak – jeg har nok i mig selv og min anden. Og det andet, det åbenlyse tab – det
varme hul, den evige tryghed i i hvert fald forsøgsvis at kunne krybe tilbage mod livmoderen og
der lægge sig til at sove. Det at være alene var i virkeligheden en irriterende tilskyndelse til at leve,
et problem, der skulle løses. Når man ikke kan ryge hash med sin kæreste, kan man i virkeligheden
slet ikke ryge hash. Man er nødt til at tage sig sammen. Den evindelige parringsleg tilgodeser på
ingen måde umådeholden eskapisme eller bare ligegyldigt tidsfordriv. Livet skriger efter en
retning. What rough beast? Men når man har bollet det samme hul de første halvtreds gang, når
man har udtømt fornemmelsen af nyhed og konstateret, at dette bøjelige menneske foran dig er en
bestemt krop med en bestemt sammentømring af fejl, utiltalende hår, bumser, for brede hofter,
mormorarme, slap skede, da er det, man trættes og indretter sig på døden. Parforholdet er kroppens
død. Da monogamien først var vedtaget, måtte man naturligvis opfinde sjælen – noget frit, der
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kunne retfærdiggøre den beregnende elendighed, man havde hensat sig selv til. ’Hvaffor en søn er
min søn?’ Slouches towards Bethlehem to be born.
Eftermiddagen var værre. Et klassisk tilfælde af museumsfødder: Intet bliver man trættere af end at
gå på stedet. Han lyttede til Glenn Gould det meste af eftermiddagen. ’The Goldberg Sessions.’
Man kunne høre Gould nynne henført med over klaveret, det gjorde det sværere at synes om ham.
Han have røget en fed op ad eftermiddagen, men følte alligevel behov for at ryge en endnu større i
Uniparken, da han fik fri. Han slugte jointen, lyttede til Venetian Snares og fik ondt af sig selv. Da
han var færdig, vidste han ikke bedre end at tage hjem.
Det rodede på værelset og han var stadig alene. Så begyndte der at komme kunder. Nogle gange
sendte han dem hurtigt videre under påskud af at ville læse. Han kunne finde på at lade en opslået
kopi af ’Tusind plateauer’ ligge fremme for ligesom at sende et utvetydigt signal om, hvor klog og
ambitiøs han var, og hvor hans egentlige tilhørsforhold lå; i ånden. Men det var en omgang
ufortyndet lort, sagde han til sig selv, mens han røg endnu en joint i rækken, og Hamsteren stirrede
på ham og talte om Limewax og ketamin. Så kom Lille Kasper forbi. Han ville gerne klodse, men
det kunne han ikke få lov til, for han skyldte en tusse, og så skulle han bare have for en hund og
skylde til den første. Så begyndte Lille Kasper at kævle: ”Hvad med ex-damen? Er hun på Jens
nu?” Det vidste Johannes ikke. ”Måske. Måske ikke. Det tror jeg…Det må de selv om.” Og det
måtte de jo selv om; det var det, der var hele problemet. Hvis kan kunne bestemme, ville han
bestemme, men det kunne han ikke. Han kunne bare sælge hash til nogle skodhoveder og så ellers
gøre sit bedste for at holde sine kort tæt nok ind til kroppen. Det var en sørgelig situation og blev
sørgeligere endnu af, at disse røvhullers selskab alligevel var at foretrække frem for at sidde
tilbage alene i sit eget snavs og sin egen elendighed. ”Er du sur på Jens?” prøvede Hamsteren sig
frem. ”Næ, egentlig ikke. Jeg er sgu heller ikke sur på Sofie. Jeg synes, de er nogle røvhuller, men
det er jeg jo også selv, så det kan være et fedt. Vi ses jo nok igen en dag, snart, så det er cool nok.”
Der fulgte en ret forventelig tavshed oven på denne meningsforladte redegørelse. ”Du var sgu da
også til festen?” spurgte Lille Kasper henvendt til Hamsteren ”Jaaa. Det var jeg; Meeen jeg var på
syre. Og på mdma, og 2cb og coke og keta og tjald og svampe og speed og bajere. Så åd vi vist
også nogle krydser om morgenen. Og så hørte vi fandme noget ordentlig breakcore!” Han grinede
over hele femøren og kastede et håndtegn. ”Men havde I ikke gang i noget partnerbytte eller sådan
noget?” ”Njah, vi havde vist bare givet hinanden lov til at knalde udenom. Jeg knaldede hende der
Liv, der aldrig siger noget. Det var sgu ømt nok, men så står Sofie og Jens og knepper nede på
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badeværelset. Den havde jeg sgu ikke set komme.” Han småbandede, når han blev usikker. Det var
en hyppig vane. ”Jamen, det er da også jævnt nederen” hjalp Hamsteren ham på vej. ”Har du
smadret Jens for det? Eller i det mindste bare truet ham?” Lille Kasper var oprigtigt forarget.
”Njæaarh. Jeg har da kaldt ham et pikhoved. Men jeg havde gjort det samme i hans sted. Desuden
kan han jo ikke engang lide hende. Det kunne han i hvert fald ikke engang. Det kan være, de finder
ud af noget. Jeg er i virkeligheden lettet. Jeg har også været der før og gjort det med hende. Man
kommer fandme til at kede sig. Det er sgu meget sjovt at prøve noget nyt.” Men selvfølgelig pinte
det ham, at Sofie nu havde pik i overskud, mere end hun havde brug for, mens han selv var ganske
uden fisse. Det var simpel og uretfærdig økonomi. Michel Houllebecq ser det som et syptom på
kapitalisme, han har sikkert ret. Den slags snakker man ikke om. ”Verden er et røvhul og Jens er et
svin. Sådan er det bare.” ”Nu kan du sgu da bare gøre noget andet med dit liv. Du er jo for fanden
fri!” Søde, lille Kasper, han hjælper sådan på vej. ”Ja, hvis man bare lige vidste, hvad det var, man
skulle” ”Du skal da holde fææææst!” kom det fra Hamsteren ”Ja da!” Istemte Lille Kasper og
high-fivede over bordet. ”Der var noget dødt og uhelligt over det hele” kunne Johannes ikke få sig
selv til at lade være med at tænke. De var tre små mænd, eller drengevoksne: Man kunne se
hvordan hashen havde forhindret deres torsoer i at folde sig ud efter det oprindelige skema, eller
hvordan nedsat testosteronproduktion havde bevaret deres bagdele i en mager indskrænkethed, så
de nu altid var på jagt efter noget blødt at hvile sig på. Det var en stor og henslægt drøm, han
befandt sig i; som at flyde på gyldne vande oven på en slange, der har bidt dig, som at trøste sig
ved brystet af et hjerteløst reptil. Han var kort sagt faldet i en ormegrav uden at ænse det. Han
havde formøblet sin ungdom på at læske sig i gift og havde glemt, hvor han havde været hele tiden
– i live ved Himlens bagdør og Helvedes forgård. Han var selv blevet et kvælende, leddeløst bæst:
Nu; synes det ham, at han ikke længere var menneske, men en pyton, der drømmer. Fra bunden af
hans væsen steg den op nedefra, fra det mørke sted, vi hjælpeløst kalder mellemkødet, hvor livet
på en eller anden møde bliver født og opretholdt. For længst var han blevet opslugt, han selv var
rotten i kæmpeormens mave, nu peb han og stred imod mavesyrens hellige forvandling. Det måtte
jo til: Alt er til det bedste, i den bedste af alle verdener. Nogle gange trænger man til et mirakel.
DEL 2
Man fanger flest med honning
På den tid blev Jens besat af falkeguden Horus. Søn af jorden og døden, det legende barn, den
muntre ødelægger. Jens var glad, men han var uhyggeligt selskab. Sofie var begyndt at skaffe
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opiater i gennem ham. Hun foretrak opium, som generelt var bedst til den form for sorte magi, hun
var begyndt at dyrke. De havde sammen etableret et telepatisk netværk, hvor de med andre astrale
projektioner tegnede skitserne for en stor og kommende guddom, der ville udfolde sig som en
underskøn natskygge ved tidens endeligt. Dette foregik naturligvis i den menneskeligt
fællesbevidste sektor af hyperummet, som i disse dage blev genstand for større og større trafik.
Ritualerne udspillede sig for det meste ved fuldmåne eller større astronomiske cykler. Jens
kombinerede normalt riff-hash og amfetamin med flere DMT-rygninger for hurtigt og nådesløst
intense sessioner af besværgende dialog med det hyperdimensionelle. Sofie påkaldte navnet
Abraxis og gik i trance i en kombination af opium og LSD: Hun strakte tidens skæbnetråde ud
over en væv og flettede dem sammen til kurvemænd. Hvis Gud insisterede på en dag at trænge sig
på, ville han blive nødt til at gøre sig menneskelig for at blive accepteret, hvis overhovedet. Hun
havde afvist alle kropslige tilnærmelser fra Jens lige siden. Hun havde bedre og sjovere ting at
tænke på og gad ikke sex.
Jens var ligeglad, for ham var det en leg. Han levede superheltens liv og tog, hvor han kunne få.
Som telepat af fjerde grad og indviet i de ni parablers mysterier, havde han ikke noget problem
med at fange, hvad der kom ham nær. Hvad der fascinerede ham, mest af alt, var Sofies modstand;
den ligegyldige tristesse, hun gebærdede sig med. Den uigennemskuelige verdensorden af
sagtmodig kvindelig selvdestruktion, hun udgjorde. Selvom de udvekslede religiøse forestillinger,
forblev hun en lukket bog, og Jens nød at dirke rundt i låsen. Det var en del af hans sadistiske
sindelag: Han ville sætte verden i brand. For at skide højt og flot på normalitet og præstationsangst
tillagde han sig så hurtigt som muligt kongsmærkerne fra en højborgerlig tilværelse. Selvfølgelig
var det blot for at vise, hvor let han kunne tage det og smide det væk igen med en overlegen,
hånlig uafhængighed. Hans øjne glødede, når han betragtede sig selv, og han mærkede, hvor let
andre gav efter, når han talte frimodigt til dem. Kvinder boltrede han sig i, og penge faldt ham i
hænde som mana fra himlen. Han havde gjort sine runder blandt pigerne i psytrance-d’n’bbreakcore-minimaltechno-miljøet og havde så småt bevæget sig videre til dubstep-scenen, der var
for de yngre, mere poppede tøser fra det brede folkedyb, som ofte var endnu lækrere. Så havde han
helt opgivet retningen og var bare begyndt at kneppe tilfældige kvinder, hvor han mødte dem. Et
par få velvagte ord over forårsrullerne i Kiwi og han havde hende, hvor han ville. Det er let at
forføre, når hæmningerne er forduftet, og Jens var en gud i en levende krop. Af samme grund
havde han ingen pengesorger, tværtimod havde han flere, end han kunne bruge på sig selv, hvilket
kun gjorde ham endnu mere populær. Han tog sin kandidateksamen med overmenneskelig hast i en
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uafbrudt speed-rus, sådan lidt blandede kulturstudier med lidt meta-tænkning indover. Sit speciale
afleverede han på Idéhistorie med titlen ”Supergnosis: Strategisk religiøsitet i Phillip K. Dicks
forfatterskab”. Han landede et let og indflydelsesrigt job som event-koordinator på Festugen,
hvorfra han kunne imponere endnu flere. Så indstillede han sig på at forandre verden, mens han
efterlod sig et rod af menneskelige forhold i sit kølvand.
”Man får de erfaringer, man har brug for for at leve det liv, man skal.” En af hans frivillige
knudrede over den manglende opmærksomhed, de havde valgt at give et teaterstykke om incest i
indvandrerfamilier ’Under skam’, der skulle sættes op på scene 49 under Ugen. Jens fandt det
passende at docere lidt mere visdom: ”Du kan jo altid finde noget andet at lave, Else. Du behøver
ikke gøre det her. Vi er superglade for din indsats, men helt ærligt – det er jo ikke særligt
spændende. Det er bare provokationer for provokationens skyld.” ”Du synes måske ikke, incest i
samfundets randområder er et problem, der er værd at tale om?” Else spillede indignationskortet,
han lænede sig ind til hende ”Ærlig talt? Nej. Det er dagens orden. Incest er gammelt som gravene,
især blandt guder og kongelige. Men de døjer selvfølgelig også med et udtalt
mindretalsproblem.””Så det er ikke dit problem, eller hvad?” Hun var lidt ude af balance; Else,
sikke et åndssvagt navn. Hendes gamle måtte være tyskere; i det mindste sønderjyder. Nazistiske
fastlændinge hele bundtet. ”Tager du svampe, Else?” ”Mig? Hvad fanden? Nej. Hvad er det for et
åndssvagt spørgsmål?” ”Ved du, at aztekerne ofrede 20.000 mennesker til solguden Huitzilpochtli.
De var stærkt påvirkede af svampe, og alt mulig andet. Hvorfor er der ikke nogen, der laver et
stykke om det? Hvad får folk til at gøre sådan noget? Incest? Det er jo bare nødvendighed og
uhellig idioti. Hvis du vil have det forklaret, kan du jo sætte dig ned og læse Biblen. ’Under skam’
er kun et eller andet perfidt lort, der er nogen, der har fundet på for at gøre dig ked af det. Og
bekymret. Men jeg vil ikke sige dig i mod, hvis du synes, det er så vigtigt, kan jeg godt rykke det
lidt frem i programmet. Men det bliver på bekostning af tango-teamet fra Argentina. Det ryger på
din samvittighed.” Han smilede til hende. ”Okay.” Der gik en engel gennem lokalet. ”Du er nu
meget sød, Jens” Hun klemte hans hånd, vendte sig så om og gik. Han vandt.
Kalde jeg op fra neden den vise
Gyldne stråler under skyernes åg
Barke og Bog under reden han spise
Letter så lidt på mysteriets låg
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”Ser I, venner: Der er magiske besværgelser, salmer og hymner, hvorend I lytter efter.” Jens
stirrede rundt på forsamlingens ansigter. ”Lær dem at kende, og verden er fri til jeres afbenyttelse”
Nogle hoveder nikkede ”Sproget er ikke anderledes. Det er ligesom at score – Du skal bare sige
det rigtige og så strække en arm frem. Der bor for eksempel en ond dæmon i os alle sammen. Vi
kan ikke gøre for det, han er ligesom bare sevet ind med barndommen. Men hvis du kalder ham
ved hans grimme navn stritter han frem og gør besvær. I ved, ligesom Rumleskaft. Du kan kalde
ham Tagdigsammen, Jegskalkommeefterdig, Kanduikkegøredetbedre; sådan noget. I virkeligheden
har dæmonen titusind navne, der maner ham ud af kroppen. I ved at guder og dæmoner kun
adskiller sig fra hinanden ved gudernes forhippelse på verdens ordensmæssige afvikling.
Dæmonerne er legebørn, guderne sure forældre.” Jens skulede rundt i lokalet. Han vidste, han
dårligt kunne give mening for staklerne. Men var det ikke ved at sive ind? Havde de ikke bare fået
en smule håb? Der var faktisk stille, selv Simon sagde ikke noget. ”I sidder måske og undrer jer
over, hvorfor jeg kalder jer sammen, ryger jer skæve på tjald og opium og så sidder og fylder jer
med sådan noget sludder.” De lignede ellers ikke nogen, der undrede sig ”Tag og udvid jeres
bevidsthed! Tiden er af led, og jeg er den Hamlet, der må ofre mig for at redde den. Jeg ved godt,
at jeg spiller pissesmart, men der er fandme så mange borgerlige røvhuller, der trænger til lidt god
opdragelse: Sådan er det med Gud og syre. Du får, hvad du vil. Hvis du var mig, og det er du. Det
er du. Hvis du nu var mig, var du skæv, ikke bare lidt, ikke bare engang imellem, ikke bare når du
var på Roskilde. Du var skæv 24-7, for det er jeg. Der er eddermame mange spassere, der kunne
trænge til et LSD-koma, bare en lille uges tid. Vi skulle selvfølgelig nok være søde ved dem. Det
LSD grundlæggende fortæller mig er, at vi kun er led i en raslende kæde om hænderne på en
vordende guddom. Alle vore længsler efter frihed higer efter en kontakt med denne guddom. Vi
finder det i det små i vores dagligdag. Hver gang du træder ud af tiden. Sex og stoffer og musik, de
får dig alle sammen til at glemme uret. Og vi er slaver af vores ur, vores tidsregning, som vi
fejlagtigt kalder ’tid.’ Vi er slaver af den som nomaden af sine trækdyr, i sidste ende vil deres
efterkommere tygge drøv på vores bene, ligesom børnene af en senere tid vil fortære vores verden
med fuldstændig ligegyldig. Så træd ud af tiden og husk, I lever.” Hamsteren sad med lukkede
øjne og hang i hjørnesofaen, en plump fyr ved navn Benjamin småsnorkede med hovedet på hans
skulder. ”Det må være nok for i dag. I skal få flere og større mysterier at tygge på en anden gang.”
Han smilede og afslørede et sæt nyblegede tænder. 7000 kr. Det skulle nok sive ind.
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Kontinentet
Johannes havde ikke stort at tænke på. Han var begyndt at dyrke svampe, mest som en hobby og
for at kunne tjene lidt til siden. Ud af vanvare havde han spist de fleste selv og var faldet ned i en
dybere og dybere dialog med både svampen og den jord, den havde taget bolig på, indtil de en dag,
selvfølgelig, havde vendt sig i mod ham. En indfødt elendighed fladede sig nu ud over ydersiden
af hans bevidsthed, som et billigt, tyndt lag film, der gjorde alting lidt ringere, lidt grimmere, lidt
mere forgængeligt at se til. Der var et budskab, han ikke kunne fordøje: ’Forstår du ikke, at når
Torah-rullen ruller sig op og i, så er det verdens bog, der åbnes og lukkes. Du er på vej mod
slutningen; bare rolig. Dette er bare veer. Du oplever et pres, så vil det være forbi.” Det virkede jo
ligetil. Han var begyndt at grine af sig selv. En lille fjollet latter. All Energy flows according to the
whims of the great Magnet. What a fool I was to defy him.
Det er svært at tale, når ingen vil lytte. Man kan have meget på hjerte, men ingen at sige det til.
Johannes havde bekendt sig til stoffer så længe, at alle borgerlige tidsfordriv hensatte ham i en let
rædsel, hvis han da overhovedet kunne tænke på noget andet at gøre med sin tid. Selv det at fiske
eller gå en tilfreds og ædruelig tur synes ham et godmodigt forræderi mod den øverste virkelighed
og modkulturens fordringer. En messias med socialfobi var, hvad han var blevet til. Nogle gange
ville den samme lille perverse sætning gentage sig igen og igen: ”Jeg er en gud, der har spist en
dårlig middag” og han var nødt til at grine sin latterlige, lille, ensomme latter, for var der
overhovedet nogen forskel på forstillelse og forståelse?
Juli indfandt sig, og han følte, han var nødt til at foretage sig noget med sin sommer. Han pakkede
rygsækken og fandt vej til Nordøsttyskland for i det mindste at besøge en af de utallige trancefestivaler, der afholdes på gamle luftbaser midt i blandt efterladenskaberne fra Den røde hær og
venner. På togperronen i Wittstock-Dosse smalltalkede han med en tysker. ”Woher kommen Sie?”
”Aus Dänemark.” ”Sie sind hier ganz allein?””Øh, Ja. Und Sie? Woher stammen Sie?””In der
nähe Frankfurts” Johannes var lamslået af skræk for, at samtalen skulle gå i stå, nu hans
ubehjælpsomme tyske slap op. ”Arrhh…” stammede han ”Nach Fullmoon?” kiggede tyskeren
overbærende på ham ”Ja. Oui, oui.” De var nogle sjove nogen, de tyskere, her stod man og var
Des; selvom subkulturen var indforstået, så var man sgu stadig høflig. Når tredje verdenskrig
engang finder sted, så vil tyskerne være indblandet. Det er de nødt til, de er et formgivende folk.
Det er noget andet end i vandlandet Danmark, hernede var der styr på formerne under den
kongeblå himmel og den kontinentale klippegrund. ”Dänemark ist ein Wasserland. Aber die
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Deutschen, Sie sind harte, es gibt mehr Form!” forsøgte Johannes sig. Tyskeren kiggede på ham,
som var Johannes den reinkarnerede Goebbels, men tilgav ham så tilsyneladende. Han forstod
måske kulturkløften. ”Rauchen Sie Cannabis?” spurgte han så. ”Ja, das tue Ich!” udbrød Johannes
og lyste op. De gik hen til tyskerens gruppe og Johannes var nødt til at hilse på. De røg en joint, og
selvom han blev en kende mere nervøs, var han glad for at være omgivet af mennesker og smilede
og nikkede en del. Da de kom til festivalpladsen vinkede tyskerne farvel, med hvad der virkede
som lynets hast. Han stod vanligt hjælpeløs tilbage, udstødt ude og hjemme. Snart havde han
gravet en lille forrådsæske frem fra gemmerne og slugt en håndfuld methylone for i det mindste at
tage hul på festlighederne. Methylone er et syntetisk cathenone, hvilket ikke siger de fleste noget.
Man sammenligner det sædvanligvis med ecstasy: Methylone byder på en lignende, men mere
afdæmpet og vedvarende eufori. Nogen ville måske kalde det mere speedet, men Johannes elskede
det og synes, at kombinationen af MDMAs uforbeholdne menneskevenlighed og standardamfetamins eksalterede selvudfoldelse passede lige i hans kram. Det var det perfekte stof at møde
nye mennesker på, og han vidste ærlig talt ikke, hvad han skulle have gjort uden denne medbragte
forsyning. Han slog hurtigt enmandsteltet op i et forladt hjørne af campingområdet og mærkede
den kemiske motivation stige ham til hovedet. Fuldstændigt rastløs vovede han sig op på
festivalpladsen og købte en fadøl. Han smilede til en pige med dreadlocks anrettet i en tottet
fletning, en lang farvet underkjole og et stramtsiddende stykke stof, der gjorde det ud for en top.
Piger som hende var her altid med kæresten, det var de nødt til for at nå så langt ind i kulturen.
Alle dens holistiske og næstekærlige prætensioner til trods var trance-kulturen ligesom andre
narko-kulturer i bund og grund et maskulint foretagende på en bund af hårdhed, ensomhed og
ødelæggelse. Dens formål var at sætte dig alene i en kamp mod virkelighedens ydersider, og alle
de mennesker, den samlede for at nå dette mål, var kun en led og grim påmindelse om det
fællesskab, der alligevel ikke var til stede. Men stofferne begyndte at virke, og det blev lettere at
skyde den slags tanker fra sig og bare være glad for at kunne smile til et andet menneske for
ligesom at signalere, at man ikke ville slå dem ihjel. Det kan vi jo alle sammen have brug for at
blive forsikret om engang imellem. Han fandt et afsides sted og gav sig til at rulle en joint af noget
halvkedeligt pollen, han allerede havde solgt et par plader af i Århus. Scenerne åbnede først ved
solnedgang, så pladsen var præget af forskellige lydspor fra forskellige private, halvstore anlæg.
Han begyndte at få det godt. En japaner kom over til ham. Bortset fra den tydelige raceforskel
lignede de i bemærkelsesværdig grad hinanden, og Johannes måtte studse over, i hvor høj grad
livsstil satte sine spor i legemet. Faktisk er der ingen forskel: En mand er sur indeni i årevis, han
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smiler aldrig og til sidst kan han ikke længere: Hans ansigt har lagt sig i vante folder, dragene om
munden er blevet onde, de muskler, der skulle forvride munden i et grin, er både glemte og slappe.
Af en japaner at være smilede ham her nu en del. Han hed Hideo og gik med briller. Han lignede
typen, der syslede med tidsmaskiner i sin fritid. Han tilbød Johannes en joint. ’Nice weed’ sagde
Johannes og sugede på skunkjointen. ”What are you doing in Germany?” ”Techno” svarede Hideo
og smilede sit underligt uforstående asiat-smil. Arrogance er ikke kun idioters privilegium, Hideo
havde noget at byde på, men følte sig ikke tvunget til at dele ud. Johannes talte i et væk, mens den
lille japaner studerede ham med mistænkelig overbærenhed. En pige med krøller, day-glo og en
glorie af knæklys møvede sig i gennem hans synsfelt. Hun hørte afgjort til festivalens segment.
Selvom uniformen var komplet med Sari og en top, der fremhævede en ubesværligt struttende
barm, var hun endnu ikke spoleret af den ligegyldighed, der kendetegner miljøets ældre
medlemmer. Utvivlsomt var hun ankommet med nogen, men hun havde ikke opgivet jagten på
noget andet og bedre et sted derude og tænkte sikkert, at et alternativt samlingssted som dette var
det rigtigte sted at opspore de hemmelige mysterier, som måtte findes, for at hendes liv kunne give
mening. Johannes forestillede sig hende gravid med hans afkom og skammede sig lidt over
tankens utrolighed. Hun virkede optaget, og han vidste, han ikke besad den fornødne karisma til at
kunne drage hende herover, selvom methylonen gjorde ham omtrent så ligeglad, at han overvejede
et forsøg. Så pludselig, som en skorpion løfter sin hale, svingede hun et strunkt ansigt i deres
retning, mens day-glo-solene på hendes kinder skinnede dem i møde. ”Are you boys smoking
cannabis?” Spurgte hun nysgerrigt og indladende. Hideo nikkede stoisk og rakte hende jointen
uden yderligere ord ”Thanks” sagden hun og gnubbede ham kort på skulderen. ”Sød pige” tænkte
Johannes for sig selv og følte igen, hvordan tanker om reproduktion og et lykkeligt liv opfyldte
ham indefra. Det er sjovt, hvordan det uvirkelige liv man lever, pludselig lover virkelig og
fremtidig lykke, når man møder en af det andet køn, man forestiller sig at have noget tilfælles med.
Dybt charmeret af rusmidler og kvindelig tilstedeværelse var det let at hensvæve i fantasier om et
liv med gensidig kærlighed, varm kunst og et rummeligt hjem, oplyste børn, yoga og fælles sexopsykedelisk udforskning. ”Where are you from?” kom det fra Johannes. ”From O’ense. It’s a small
city in Denmark” forklarede hun Hideo blidt. ”Så er du jo dansker” afbrød Johannes henrykt. ”Det
er jeg vel” smilede pigen afdæmpet. Johannes var sådan set parat til at begynde at tale om Den lille
havfrue og Slaget på Reden, men fornemmede, at pigen ligesom de fleste modkulturelle
nordeuropæere nærede en indstuderet og delvis ubevidst afsky for sit fædreland. Johannes var midt
i rusen ivrig efter at udnytte denne fordel ”Er I mange fra Odense?” ”We’re from the same part of
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the planet.” forklarede hun Hideo ”Same culture too” indføjede Johannes “This is our culture” hun
bevægede håndfladen langs pladsen foran dem “Jeg gider sgu ikke snakke om folkeren. Jeg er
kommet for at trampe!” bremsede hun videre Johannes ”We’re here to party, not to speak in
tongues” Hvorfor var hun så interesseret i japaneren? ”I’m sorry, it’s just nice to meet a friendly
face…” tiggede Johannes. Hvorfor kaldte han hende ikke bare for en arrogant kælling og fik det
overstået? Men han ville virkelig gerne, at hun syntes om ham. Han kom da i tanke om, at han slog
på kvinder. Ikke bare én, eller to gange. Hvis han blev vred nok, blev de rykket rundt. Selvfølgelig
kun dem der elskede ham; de andre var han bange for. Altså, det var jo ikke, som om han tævede
dem, men de blev da skubbet lidt til og kunne sagtens få et par lammere og et trælår. Han var jo en
afmægtig stakkel. Hvad skulle han ellers gøre? Ord var åbenbart ligegyldige. Han prøvede at
forblive en del af pigen og Hideos samtale for ikke at virke alt for taber-agtig, men fadede ud og
endte med at stirre ukoncentreret rundt på mængden. Efter lidt tid vinkede de henkastet farvel til
ham og forsvandt sammen. Endnu et nederlag.
Der indtræffer et uhyggeligt øjeblik i den stimulerede eufori, hvor personligheden stikker sit hoved
frem. Det er, som om man kun kortvarigt kan bære den ekstreme lykke, så melder ensomhedens
hemmelighed sig og resten af rusen bliver, om man vil det eller ej, noget tvungen. Mennesker er
fremmede, fordi de er så ens. Moderniteten avler ikke forskellighed, hvad adskillige blinde idioter
ellers er villige til at påstå. I maskinen er vi alle sammen identisk separerede. I den anden ser vi
kun et middel til at fuldbringe den totale operation – at undslippe fra maskinen, men vi er kun
nedslidte tandhjul og længes efter en nedbrudt rolle i maskineriet; i par er vi som sådan nytteløse.
Ingen kan elske hinanden i makrostrukturernes tidsalder, dertil er mennesker for begrænsede, i
stedet elsker man opfyldelsen eller udfrielsen af sig selv, og det er i sidste ende vel også en slags
kærlighed til livet.
Kunne man ødelægge noget uopretteligt ved at være for åbenhjertig? Sådan var det. Af ren og skær
hjertelig og overstrømmende glæde, kunne man ende med at betro folk de mærkværdigste ting.
Pladsen virkede fyldt af ligeglade fremmede, som han for få timer siden havde følt sig uendeligt
forbunden med. ”Alting forbindes med smerte” tænkte han og følte et forbigående stik af
depression. Hans japanske dobbeltgænger havde vist sig at være den større forfører. Hvorfor var
han så bange for de andre? Disse tanker gik lynhurtigt, han fik ikke lov at lide under dem længe,
for stofferne ville ikke lade ham. Noget vidunderligt kunne stadig ske. Han doserede en bombe,
armerede sig med øl og hash og gav sig til at sludre med de mennesker, han faldt over. Musikken
gik på. Han trampede, nikkede og savlede med de andre. Det var sgu fedt nok.
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Festen spiser sine børn
Tidlig morgen. Han tjekkede sin telefon. Der var en besked fra Liv. Johannes følte lidt blod løbe til
sit lem, inden han åbnede den. ”Hej. Håber du har det godt dernede <3” ”Han havde ikke meget at
gøre med Liv. Hun var totalt koblet af og talte for det meste kun, når man puttede coke i hende.
Han troede i virkeligheden, han var for nervøs en type til hende. Oppe fra pladsen rasede musikken
stadig. Det var 24-timers full-on trance i fire dage. Han havde det smådårligt og droppede en
methylone-krystal med den store vandflaske, inden han slingrede op mod pladsen, mens han
forsøgte at svare telefonen. ”Heeeyy” Smilede han til et par forbipasserende; de grinede vist til
ham.”Hej Liv. Tak for sidst ;-) Jeg har det for vildt, totalt smadret oplevelse.” Han trykkede send
og nåede at fortryde indholdet et par gange, inden methylonen begyndte sin i dag lidt svagere
virkning, og han glemte alt om det. Han spiste en bakke pomfritter, drak en frugtshake og en øl,
idet han røg den første joint. ”Got any acid?” spurgte han en goa-israelsk dealer, han havde mødt
på dansegulvet.” ”Yeeess” rullede hun fjollet med øjnene. Jøder; man kan sgu ikke holde dem fra
Tyskland. Azkanazi-trolden med det røde hår stak ham et hofmann-frimærke, der angiveligt var
stærkt. Han spiste det hele. What the fuck? Han var jo på festival. Festen spiser sine børn.
To timer senere var hans synsfelt i fuld gang med at morfe skibe ud af det blå. Han havde mødt en
krølskægget fyr med en flaske vin og følte sig rimeligt ovenpå, da han kunne mærke en spalte
brede sig forneden, blødheden tog til i hans lemmer, huden blev fyldigere og følelserne ømmere.
Johannes var blevet kvinde. Det er sin sag at være på herrens mark på LSD alene i Tyskland,
endnu værre er det at føle sig som en fed, fransk prostitueret i netstrømper og rød lårkort, når man
er nødt til en dag at finde hjem igen. Solen skinnede, det var langt over tredive grader. På alle
måder var det vanskelige omgivelser for en nordbo at holde på formerne. Musikken rasede videre
med monotont raseri. Alle vegne dansede techno-vikinger og -vølver, einhejrer og skjoldmøer
deres manierede og uhyggeligt naturlige dans. Han følte sig som den eneste europæer til stede,
fastlåst i en kristen skamhallu. Han fantaserede om Statsbibliotekets endeløse, ensartede,
nedkølede gange med deres velsignede stilhed og regelmæssigt anrettede bogrækker; man kunne
næsten se dem. Han kunne tænke sig noget vand, men følte sig truet, blottet og i fare for at blive
voldtaget. Hvor kan en luder finde ly, når stormen raser? Han kørte pludselig et andet program, det
var ikke ham, det var noget andet. Det var kvinde 2.3 Gingerbread, og det føltes ikke særligt
brugervenligt. Det blev nødvendigt at være i kontakt med de andre, for helvede. L’enfer, c’est les
autres. ”I have the sense of becoming kvinde” skreg han til en beskidt forbipasserende, der drejede
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hovedet væk. Johannes skraldgrinede, han væltede om i støvet og lo, han hvinede og hylede og
slog sig på maven, han pegede vildt omkring sig og brød så igen ud i latteranfald på latteranfald,
mens han pegede på de omkringværende, der smilede og rystede på hovedet, idet de passerede
ham. Gradvist begyndte man at ignorere ham, og morskaben fortog sig, så han rejste sig op og
købte en øl. Kvindeligheden havde kun fortaget sig let, men han bemærkede med undren, hvordan
han stadig var tiltrukket af andre kvinder. Og så igen? Måske var han slet ikke tiltrukket. Han var
ved at blive til noget, et bæst, et aseksuelt væsen, en ting. Han brød sig stadig om tanken om
bryster, men ligefrem sex? Der var så meget lugt og fugtighed og snavs forbundet med det. Og
nærhed. Det havde han dårligt brug for. Disse mennesker var hans brødre og søstre, netop fordi
han aldrig ville komme dem for nær. Aldrig nogensinde, det var nærmest en forpligtelse. Der var
ikke noget at være bange for, de kunne voldtage ham, hvis de havde behov. Han var bare krop, og
krop var han ikke.
LSD byder på en form for supersyntetisk, overvirkelig visualitet. Som klassiske statuer bøjet i
husholdsningsfilm, glaseret med neon. Alt dette spiller over et mudder af nær- og langsyn på det
strenge virkelighedsplan.
DEUS EX MACHINA
Fra Øjnenes periferi og synets grøde træder en guddom frem i fuld detalje. Har du nogensinde set
en gud? De er perfekte. Det giver de i det mindste skin af. Især fordi man aldrig ser det hele på en
gang. De sammenhængende åbenbaringers tid er forbi. I vores tid er der kun wow-effekter og
benovelse tilbage. ’Prostrate yourself before the telling of the gnosis’. Hvis man ikke var så
handlingslammet, var man formentlig allerede gledet i barnets stillings rettet febrilsk mod sydvest,
eller hvor fanden Mekka nu lige lå henne herfra. Nogle pegede fingre af ham. Af ham? Af
Johannes? Han syntes også, han kunne høre grin. Han virrede lidt med hovedet, han var
halvnøgen. Havde han været det hele morgenen? Men han var jo fed og bleg med strækmærker og
bollehåndtag! Havde han bare haft en undertrøje. Selvbevidsthed er mord på viljen. Johannes var
fanget mellem at finde en trøje i teltet eller trække sig væk fra den sammensmeltede masses
skånselsløse opmærksomhed. Var de bare kommet her for at le af ham? Han vaklede ned til en
bunker og besteg den plaget af onde tanker. Det var blevet mørkt. Hvornår var det blevet mørkt?
Og hvad nu? Her sad man kønsløs, forvirret og afmægtig på en bunker beregnet til en
ødelæggelseskrig, der aldrig kom. Og alligevel var han næsten ødelagt og kunne ikke andet end at
stirre og vente, til han kunne afhjælpe sin tørst, sult, fuldskab, træthed og det skide, fucking
solstik. Og hvorfor helvede slukkede ingen for den musik? De dansede stadig dernede. Han måtte
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indse det. Han var en fisse, en taber, en nar. Der var engang, hvor han troede det at sælge hash i
det mindste gjorde ham en smule hård, men enhver idiot kunne jo tage det fra ham så let som
ingenting. Han kunne ikke være med i legen, han kunne ikke danse med. Hvem træder så ud af de
glohede trækvinde anden end Xipetotec? Afgrundsgud fra bøger og drømme, døde og levende.
HudAfKlæderen FlårDemLevende. Han vifter med et spyd og står i svajende tåger fra
underverdenen og håner Johannes med evigheders tålmodighed omgivet af roterende svastikæ med
sorte intetheder i midten. Oh skræk og gru og rædsel! Hvor ligegyldigt var alt dette ikke? Verden
smuds ej andet. Vær rolig. Ligegyldigt hvor du går, hvor du ser, hvem du mærker, hvem du elsker,
så er der kun én dag: Det er dagen i dag, dagen du fødes og dagen du dør. Det er den samme dag,
altid den samme dag. Du skal være hos mig altid på den dag i dødsrigernes uendelige gange i
mundenes mund i den sorte gryde, hvor alting ryger ned. Der skal du koge sorte perler og hænge
dem om halsen på konger, men for at du ikke skal tro, du er noget særligt, skal du glemme. Du
skal lide og dø som andre og aldrig huske, at du arbejder for mig. Jeg lægger mine æg som gøgen i
andres rede. Tjen den herre du vil, for du tanser til min stok, og gå så aldrig igen i vejen for de
skrigendes herre, før Nagelfar sejler os til Ragnarok. Johannes følte sig syg og lettet. Der var ingen
grund til at blive hængende og høre på dette sludder. Han stavrede ned og slingrede i retning af sit
iglo-telt. Forbipasserendes samtaler forvrængedes til lyden af fjerne betonbor. Det er ligegyldigt,
når man er død.
...intet fattes
At være død, at sove, at drømme og ej mere at vågne. Gid det var så vel. Musikken spillede stadig,
da Johannes vågnede flere timer efter. Grusomt syre-backlash, men han var okay nu. Det var
overstået.
Han prøvede at huske den 23. salme og bemærkede med forbløffende klarhed, hvor let det vendte
tilbage til ham. Han var måske knækket, men var han ikke også frelst?
Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han leder mig på grønne vange. Til hvilens vande leder
han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Et menneske har brug for et kald? Men hvad var hans? Hvad er der med sjælevejeren? Hvorfor
findes den forestilling overhovedet? Hvorfor havde nogen et regnskab at gøre op med ham?
Hvorfor kunne han ikke være i fred, og hvorfor elskede folk ham ikke længere? Var han blevet
forgiftet, forhekset?
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Nej, det gik jo nok. Var han ikke et gudsbarn? Tog nogen sig ikke af ham? Vist så havde han
overlevet natten og følte sig egentlig forbløffende sund i kroppen. Det generede ham ikke at være
blandt mennesker, da han gik op for at spise frugt og drikke morgenøl. Der hvilede en bog i hans
hånd. I sin distraktion havde Johannes alligevel fattet at medbringe et lille værn mod de andres
nærhed. Bøger var perfekte til formålet. Var man en ensom taber uden forudsætningerne for at
deltage i verden, ja, så kunne man altid med en bog signalere, at der var noget produktivt og
selvvalgt over ensomheden. Således fortalte man, at der slet ikke var tale om at vende verden
ryggen, snarere havde man blot trukket sig tilbage for endnu bedre at kunne forstå og deltage i den.
Kort sagt: bøger signalerede klogskab. Langt farligere var det at give sig til at skrive i det
offentlige rum. Det var uundgåeligt et signal om uligevægt at lukke sig inde midt i flokken og
tilvælge den maniske monolog frem for oplevelsen af fællesskabet. Samtidigt løb man risikoen for,
at nogle faktisk fattede interesse for en, som om det at sidde og skrive var noget han gjorde for
deres skyld. ”What are you writing?” Blev han af og til spurgt. Det var pinligt, og der var ingen
grund til at invitere nye ydmygelser, når han tappert havde overlevet de første. Desuden havde han
ikke noget at sige. Så Johannes slog sig ned med en øl og gav sig til at læse i stedet. Han havde
ikke en gang bidt mærke i, hvilken bog han bar rundt på. Han huskede kun, at han nøje havde
udvalgt nogle, hvis titelblad ikke ville gøre ham til skamme i et selskab af neo-hippier og newagere og som var til at fragte rundt på en rejse. Åbenbart havde Mircea Eliades ”Det hellige og det
profane” opfyldt kriterierne. Det var i hvert fald det læsestof, der denne morgen var havnet foran
ham. Mens Johannes gjorde sig umage med at forstå forskellen på hellig og profan tid samt
indstiftelsesøjeblikkets tidløse beskaffenhed, kom han hurtigt i tanke om sin mobiltelefon.
Sædvanligvis ville han have tjekket den de første håndfulde gange inden nu, men noget var skævt
her til morgen. Han havde ikke engang medbragt den, så han måtte sjoske tilbage til teltet i håbet
om, han ikke havde smidt den væk den foregående aften sammen med t-shirt og forstand. Huske
det kunne han ikke. Den var der. Som Mjølner atter vendt tilbage. Der var en besked. Fra Liv. Han
trak meddelelsen frem på interfacet: ”Fedt. Ring når du engang kommer hjem. Skal spørge dig om
noget.” Hvad skulle det sige? Ingen smileyer, ingenting. Bare noget lort. Det var den samme lille,
forsmåede følelse. Den samme gamle, der gik igen. Sådan en ordknap fornemmelse, der nærmest
kunne udtrykkes som en hjernedød mangel på kærlighed. Eller snarere igen, som en mangel på
evne til at forstå, at kærlighed, tiltrækning, selskab og ømhed stadig havde betydning for de fleste
mennesker. At dette faktisk var noget, som de satte højt, at kærlighed ikke bare var en
omstændighed, men en mål, som hans medmennesker i det 21. århundrede stadig kunne forstå og
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efterstræbe, som stadig kunne give deres liv mening. De var stakler hver og en; han selv var enten
den største eller mindste. Under mental udmattelse indtræffer altid et vendepunkt af frigjort
ligegyldighed. Man gider ikke og har ikke længere kræfterne til at ville noget med sine omgivelser.
Ikke bare de personlige, men rent faktisk alle menneskelige muligheder synker i grus, og man
ynker de andre for ikke at have forstået, i hvor høj grad, det, de kalder liv, er en frugtesløs jagen
efter vind. Hvad ville nu det menneske ham i den anden ende af telefonen? Her var han beskidt,
udmattet og initiativløs. Festen havde vendt ham ryggen. Det havde været bedre, hvis han ikke
havde været her. Og alligevel forfulgte man ham hjemmefra med kryptiske forespørgsler. Var det
en fælde? Skulle han hjem og lide endnu mere? Var kællingen måske gravid? Med ham? Nej, det
var for længe siden. Hun ville have opdaget det? Johannes var så småt ved at transponere sig til en
til hjemlig, århusiansk elendighed. Hvor gerne han end havde basket med vingerne og lettet fra
hele dette elendige, tyske cirkus, var det ingen fristende, anden virkelighed, der ventede ham i
Århus. Der var måske flere mennesker, der på papiret kunne holde ham ud. Han var ikke nødt til at
føle sig alene derhjemme. Men bundet var han under alle omstændigheder. Gå på gaden kunne
man ikke uden at risikere at møde nogen. Var der en ting, Johannes ikke ønskede sig, så var det at
møde en, han kendte.
”Johannes?”
Hamsteren stod foran ham i egen høje person. Fuck.
Happy face. Smiler. Har det for fedt. ”Jonas?” Hva’ så, mand? Jeg troede, du sparede penge til
Indien. Og du er sgu da heller ikke nede med trance!”
”Men jeg er nede med stoffer, mand! Jeg blev tilbudt et lift af et crew fra Odense; så sku’ jeg sgu
da med!” Han understregede sig ved at kaste et håndtegn. Johannes var lamslået af perspektiverne
i at skulle håndtere en, han kendte hjemmefra.
”Vil du med over i vores store telt? Det er awesome! Der er amfetaminbuffet og darkstep på
anlægget.”
Det kunne de jo lige så godt. Alt håb var alligevel ladt ude, men der var endnu dage tilbage at vakle
igennem.
Således vaklede han i hælene på hamsteren op til en massiv wigwam af grønne presseninger med
sporadisk påmalede munterheder som ”Flippadelic Oyster” eller ”I’ll see your spoon” indimellem et
kampråb ”Mystery! Come and get me!” eller små interne narko-nuttetheder som ”Rolls Royce” og
”Kittyland”. Der boede sjove mennesker i det telt. De havde det fedt derinde. Man fik lyst til at
brække sig.
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Inde fra mørket kunne han skelne sit modersmåls gutturale knæk blandt utallige råbende stemmer.
Du danske sprog, du er min moders stemme
Så sødt velsignet du mit hjerte når
Der var rigtigt nok tung breakcore på anlægget, man kunne stadigt høre tunneltrance fra
hovedscenen, selvfølgelig, men det var trods alt en slags afveksling.
”Det er Johs fra Århus!” Hamsteren fik en håndfuld hoveder til at dreje sig, inden de igen vendte
tilbage til deres udvekslinger.
”Hej” Pippede Johs og vippede lidt med hånden. Ingen havde set ham, måske var det ikke for sent
at slippe fri…
”Ham kender jeg da!” klukkede en tobaksrusten kvindestemme pludselig. For satan, Johannes…
”Kender du Johs?” Spurgte Hamsteren stemmens ejerkvinde.
”Jeg fandt ham sammen med en nuttet japaner her i forgårs. Jeg tror, han sidder derovre: Hideo!” I
mængden drejede sig en sorthåret pandeskal. Han nikkede svagt af pigen, kiggede på Johannes og
vendte tilbage til sin kreds. Johannes følte sig ikke genkendt.
”Jeg ved ikke, hvordan man snakker med sådan en.” Pigen trak indforstået på skuldrene i
Hamsterens retning. Johannes skulle sikkert ikke have hørt det sidste. Man prøvede alligevel at
skåne hans følelser. Stakkels Johannes.
”Man skal bare vide, hvordan man snakker med ham.” smilede Hamsteren ned til hende og slog
armen om skuldrene på Johannes, der stod lidt hjælpeløst og sitrede med fingrene til musikkens
manglende takt.
”Du skal have en streg.” fik han at vide.
En ordentlig streg nedad senere, begyndte han unægteligt at få de bedre. Udmattet var han
tydeligvis, men der var nok en dag eller to tilbage i tanken.
”Hvor kender du dem her fra?” råbte Johannes i Hamsterens øre, efter de havde sidder lidt.
”En del af dem fra Psychedelia.” Johannes havde også været særdeles aktiv bruger på boardet
førhen. Han havde dog aldrig samlet mod til sig til at træffe nogle af de andre netnarkonørder IRL.
”Ellers kender jeg dem fra trance og trommer rundt omkring.” Det kunne dårligt undre: Hamsteren
tilhørte de rejsende ravere og kom viden om i de lukkede kredse. En hel fritidskultur viet til
øredøvende slavetechno og rekreativ omgang med hårde stoffer, han elskede det.
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Pigen fra forleden med det brune hår og sarien forbarmede sig endelig over dem og drejede ansigtet
i deres retning. Hun var møgbeskidt, og Johannes forestillede sig, at hun ville have lugtet, hvis hans
næse ikke have været komplet fucked, og hvis han overhovedet havde kunnet frasortere et så
delikalt og subtilt indtryk som en duft eller lugt midt i festivalens flænsende sansestorm. Men hun
så meget sød ud, selv med sit hånlige smil på læben. ”Luder.” fløj det i gennem Johannes´ tanker.
”Er du her alene?” Spurgte hun endelig.
”Ja da.” svarede Johannes stivet af af amfetaminen.
”Vildt nok.” Hun lød faktisk imponeret. ”Har du mødt nogle grineren mennesker så?”
”Ork Ja!” Han prøvede febrilsk at gennemgå de seneste dage for en menneskelig kontakt, der kunne
undskylde hans tilstedeværelse. ”Jeg mødte nogle søde tyskere på stationen, da jeg kom.” Det lød
overbevisende ”Hvad med hende der den smadrede jøde, der sælger stoffer, har I mødt hende?”
”Jøde?” pigen rynkede på brynene
”Jah, hun er fra Israel” For helvede, Johannes! ”Jeg mente sgu ikke noget med det, hun er bare
speciel.”
”Klart nok.” pigen nikkede lakonisk og tog ham ligesom i øjemål.
”Tjald!” skreg Johannes lidt malplaceret, da pausen var blevet for lang. Han rullede lidt rundt på
stedet for at slide remedierne ud af lommen.
”Er det fra hende… jøden?” forsøgte brunetten sig skælmsk.
”Nej. Det er vist bare fra Århus.” sukkede Johannes ulidenskabeligt.
”Johannes sælger tjald i Århus.” formildede Hamsteren
”Nogen skal jo gøre det.” blev Johannes ved.
”…Og det er så dig?” spurgte pigen.
”Jep…” Det ville sikkert kræve et mirakel at rette op på stemningen nu. Det var mere end Johannes
gjorde klogt i at håbe på. Miraklet udeblev, men det blev da til en diminuitiv barmhjertighed fra
pigebarnets side: ”Er det god hash, du sælger?”
”Den er vist helt i vinkel!” lindrede Hamsteren grinende og ruskede Johs.
”Har du nogle gode kontakter så?” drillede pigen videre.
”…Forretningshemmeligheder” smilede Johannes og smagte fortrøstningsfuldt på sin lille sejr.
Alene antydningen af den usynlige hånd, der også her øvede sin appriciering, var nok til at tvinge
enhver hippie til hurtigst muligt at skifte emne. Desuden elsker kvinder penge, eller tryghed, men
for de fleste mennesker er det det samme. Johannes følte lettelsen ved et øjebliks hårdhed, som om
speeden endelig gjorde sit arbejde. Så vandrede de paranoide tanker vilkårligt tilbage til Liv: Hun
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var ude på at udnytte ham, det var sikkert og vist. Sådan er de, kvinderne, menneskene; fra sofaen
letter de sig aldrig, medmindre for egen vindings skyld. Han tog et gerrigt kongesug på jointen, et
par stykker til, mens han holdte røgen inde, så slyngede han den skødesløst over mod pigen, som
roligt fjernede den fra fingergrebet. Det var politik hele vejen. Man måtte nyde hashen, begære dens
udfladende anarki, vise sig som en selvskreven del af kulturen, derfor var det vigtigt at ryge til. Lige
så vigtigt er det dog at sende den videre, inden nogen mistænker dig for egoisme, usolidaritet,
selvforgabelse. Det er betydeligt vigtigt i omgangen med cannabis at signalere, man ikke betyder
noget. Amfetaminen fodrede ham tanker, mens blodsukkeret faldt i takt med en stigende irritation.
Kunne man rejse sig op og gå? Alligevel for akavet. Og hvad så? Gemme sig et tredje sted?
”I har ikke en eller anden slags mad, har I?” Det lykkedes ham at lyde distanceret. Måske var han
alligevel lidt sej: Typen, der læste bøger og dyrkede svampe. Og tog alene på festival. Selvsikkert
nok.
”Vil du have et æble?” spurgte pigen helt omsorgsfuldt. Hun modtog jointen for anden gang og
byttede Johannes et æble for den.
”Tak.” svarede han og bed i den bittersøde frugt fra de kolde lande. Det var et grønt sommeræble,
sådan et, der ved sin kedsommelighed alene får en til at længes efter høsten.
”Hvad hedder du lige igen?” Han greb lejligheden til at få det opklaret, uden det virkede fordækt.
”Lykke. Jeg hedder Lykke.”
”Tak, Lykke.” Johannes smilede og kiggede væk.
Han lænede sig tilbage på albuen og tog forsamlingen i øjesyn, måske kunne han alligevel gå for at
høre til. Stilmæssigt spændte hankønnene hovedsageligt inden for spektret hvid rasta-technobølle.
Enkelte mænd havde sluttet sig til pigerne i deres post-punkede, piercede hippiedress af filt og
brune rober. Johannes kastede et blik ned af sin nedslidte hip hop-/skater-mundur, som måske lige
præcis så opbrugt nok ud til at fremstille ham som ressourcebevidst frem for et hypnotiseret popdyr
med latterlige amerikanske tilbøjeligheder. Det var for det meste lettere at være alene. Han prøvede
at mønstre en tilbagelænet indifference, men speeden blev ved at opdrage ham i sin uhyggelige,
sociale økonomi. Forsamlinger som denne hviler på en fast kerne af monogame relationer. Afgjort
er de fleste af pigerne i følgeskab med en kæreste, et par stykker er måske mellem forhold eller har
byttet en af gutterne fra slænget ud med en anden, men de tilhører som oftest nogen. Der er
omvendt, som i alle barske miljøer, en overvægt af tissemænd, der er her for at knalde ud. De nærer
naturligvis et medfødt ønske om, at den særlige lejlighed og det gunstige vejrlig vil kaste noget
uventet hunkøn i deres retning, men holder sig i reglen til drengene og er mestendels for stegte og

41

generte til at gøre noget ved det selv. Hvis Johannes havde været inviteret med til festen, havde han
hørt til deres tal. ”De tolererede tabere” tænkte han, mens tænderne sled det sidste kød af
æbleskroget. Det hjalp omgående på humøret. Lidt brændstof til hjernen.
”Mere affe?” grinede Hamsteren og stak en mobiltelefon med streger og en rullet 100€ op under
næsen på først ham selv så Johannes.
”Jo større sedlerne er, jo færre kan have haft dem oppe i næsen.” plaprede Hamsteren, mens
Johannes snusede igennem. ”Altså, en halvtredser ryger jo hele tiden frem og tilbage, den har været
i hænderne på en masse mennesker, men du får jo aldrig 1000 kr. tilbage i byttepenge. De holder sig
i ro. I kan se, hvor klamme de små sedler bliver.” Han flashede sin tegnebog og demonstrerede,
hvordan 5€-sedlerne havde synlige spor af indtørret snot, narko og næseblod.
”Klamt” udbrød Lykke.
”Det er lidt sexet at få sådan en seddel op i næsen. Jeg vil helst, den er ren.” Hamsteren var i hopla.
”Det er penetrationsangst.” Indvendte Johs, som selv var kommet lidt i stødet. ”Du er en mand. Du
har ikke lyst til at blive besmittet af beskidte materier. Alene det at stikke den ind i ansigtet…”
”Hvad skal det betyde?” indvendte pigen Lykke og kastede kælent med hovedet, idet hun selv
fjernede sedlen fra næseboret og snøftede ladningen godt opad mod nærmeste slimhinde.
”At kvinder er så fornuftigt indrettede, de er nødt til at acceptere indføringen af et fremmedorgan i
kroppen for at forplante sig. Man kan selvfølgelig diskutere, om det er et fremmedorgan, hvis der er
tale om kærlighed.” Hun smilede. Sådan Johannes! Helt fortabt er du ikke.
”Du ligner ellers ikke en, der er romantisk anlagt.”
”Skinnet bedrager.” blinkede han tilbage og rykkede sig nærmere, mens han bad om et nyt æble så
han umærkeligt fik bragt sig tættere på pigen Lykke. De fjendtlige fornemmelser afløstes af en ny
fortrolighed. Måske man kunne høre til her resten af festivalen? Måske endda være sammen med
nogen? Måske. Huden var slidt og brun og fedtet ind i urenheder, snavs og sved. Håret var ikke
længere fedtet, men bare ualmindeligt beskidt, tænderne besat med et ubestemmeligt lag smuds.
Han turde slet ikke tænke på, hvordan han mon lugtede under tøjet, endsige indeni. Men de andre
var jo lige så klamme, og dem generede det øjensynligt ikke. Der herskede almindelig munterhed i
teltet.
”Har I haft en fed festival?” spurgte Nissen henvendt til Lykke.
”Jaa, mand! Det har vi da.” Hun grinede. Johannes var ikke sikker på, om det faktisk passede. Han
bed til sit æble. ”Hvad har I set hernede?” Det gjaldt om at holde samtalen kørende.
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”Vi har set:…” og Lykkede lirede en lang remse af, som Johannes umuligt kunne have gentaget,
men hvorfra han alligevel genkendte flere navne fra enten programmet eller klubværelset,
heriblandt et par stykker fra Parvarti-records hjemme i Århus. ”Hvad har du lavet hernede?” spurgte
hun ham endelig efter en længere og sagkyndig redegørelse for kvaliteterne ved specifikke
fremførelser af hypermonoton dansemusik, som festivalen havde budt på.
”Tjah…” Johannes måtte som sædvanligt trække på det ”…Jeg har da haft det rimeligt vildt. På min
egen måde.”
”Hvad skal det sige?” Lykke glimtede med øjnene.
”Jeg gik vist lidt i et syrekoma i går. Der skete nogle langt ude ting, tror jeg nok.”
”…Og du er bare alene hernede?” Johannes nikkede; korttidshukommelse hørte ikke til miljøets
stærke sider. ”Vildt nok!” hun smilede beundrende. Vildt nok, Johannes. Du er sgu da også
temmelig beat, du gør nogle seje ting. Du er smart, når du skal være det. Cool nok, Johannes, det
var ikke helt dumt at tage herned. Nissen tog sig i at være tilfreds med sig selv, og hvorfor ikke?
Hvis de andre selv synes, de var fede nok, hvis de oven i købet synes, han var okay. Hvorfor skulle
han så ikke lide sig selv? Han var jo en meget fed type.
”Jeg kan bare godt lide at kunne gøre tingene på min egen måde.” forklarede han. De sad tæt nu.
Speeden havde ryddet vej i hans næsebor og lugtene fra teltet skar ham lidt i næsen. Hendes hår
lugtede heller ikke godt, men det gjorde ikke noget særligt. Menneskeligt nærvær er sin egen
belønning. Han lagde sine fingre over hendes, og hun flyttede dem ikke. Så faldt der en særlig ro
over ham. De sad sådan længe, føltes det, mens han nervepirrende talte sig varm og ind på hende.
Han fik endog lejlighed til at divertere lidt om et par yndlingsbøger, og det føltes faktisk, som om
hun godt kunne lide ham. Hamsteren pjattede lidt med dem, men svævede ellers rundt i hele teltet.
Folk kom og gik, men det forstyrrede ikke stemningen i udpræget grad. Dog, nogle gange måtte
man rykke sig lidt eller vige for en der trådte forbi, eller tåle et ublidt puf i ryggen. Johannes
bemærkede det ikke rigtigt, da han blev prikket på skulderen. ”Hey! Hvem er du?” Stemmen var
kontant. Allerede en smule bekymret, drejede Nissen hovedet for at se en mørk og bredskuldret gut
stå med en afkrævende mine. Fyren havde hår og skæg i samme korttrimmede længde. Det så ud,
som om han have barberet sig inden ferien startede. Man kunne på den måde nærmest spore på
længden af hans ansigtsbehåring, hvor ond stofferne og fritiden havde nået at gøre ham. ”Kender du
nogen her?” spurgte han ”Jeg kender da Hamsteren…” trak Johannes på skuldrene, men Hamsteren
var ingen steder at se. Faktisk var teltet væsentligt tommere, end han huskede. ”Hold nu kæft,
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Michael!” snerrede Lykke af brødet ”Det skal du slet ikke blande dig i, Lykke! Vi gider ikke have
fremmede herinde og stjæle, når det er blevet mørkt. Jeg kender sgu ikke ham der!”
Johannes rejste sig op med besvær og strakte håndfladerne ud ”Hey Hey…” hans ben sov og
formåede at vælte en del øl ved at rejse sig op ”Jeg stjæler sgu ikke, men jeg skal da nok gå, hvis
det er et problem…”
”Det er nok bedst.” mumlede Lykke og kiggede op på den hidsige skygge, der bare lynede mod
Johannes, mens denne tumlede baglæns ud af indgangen.
Det var nok bedst at tage hjem.
Indtil Dommedag
På den yderste dag, hvor er du da? Har du husket at våge? Sofie var klar, parat, start. Hun løb til
lyden af Limewax. No pain, no gain. Det kunne være overskriften i asketens håndbog. Pissekristen
var hun også, hun havde taget tre runder på rosenkransen inden morgenmaden. Nu sad ave mariaet
uhjælpeligt fast.
Hil Maria, fuld af nåde,
Herren være med dig
Velsignet er du blandt kvinder,
Og velsignet er dit livs frugt, Jesus Kristus.
Hellige Maria, guds moder,
Bed for os syndere nu,
Og i timen for vor død.
Amen
Hun var hypnotiseret ind i et renhedstrip. Alle urenheder måtte væk, inden nye kunne komme til.
Renselse var det, spægelse. Hun mærkede huden stramme op og spænde til. Det dunkede i bunden
af hendes øjne, hun var ved at nå en ny ryg, hun gabte og satte farten op. Hun havde lyst til at flyve.
Nogle teenagere fløjtede efter hende, det gjorde de ikke førhen. Det var hendes ankler, det vidste
hun godt. Hun var bred i bunden og tyk om anklerne, men de var gode at løbe med. Derfor var hun
ikke så fed, som hun burde være, som hendes ankler bevidnede, at hun burde være. Pris Herren, hil
Satan og løb din røv i laser. Det var godt at være mægtig i kontrol, ubarmhjertig og delvist kold. Det
var godt at være Sofie. Der var noget, der voksede i hende, et himmelsk svangerskab. Hun var ikke
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gravid, men hun var ved at genfødes til noget bedre. Hun interesserede sig ikke engang for
orientalsk mystik eller lignende importvås. Hinduismen var ansvarlig for kastesystemet,
Buddhismen smægtede sig i lidelse og intethed, Islam var en uskøn blanding af naivitet og frygt, og
Jødedommen var jo kun for de udvalgte. Hun var blevet Jesu brud og elskede at løbe og lide under
larm, til hun segnede. Med et blik blankt og nådesløst som solen tog hun fremmede i øjesyn. På de
daglige løbeture ad Brabrandstien registrede hun, hvordan en stilhed i tiltagende grad sænkede sig
over de grupper af indvandrere, ensomme gamle og stenede teenagere, hun for det meste passerede
på sine ture. Hendes koncentrerede bevægelser påkaldte en krystalagtig kulde fra det hinsides, et
minde om denne verdens ligegyldighed; kort sagt – hellig foragt. Kristendommen er så afgjort løven
blandt religionerne: Smidig, stolt, sendrægtig som den strækker sine stærke, senede lemmer over
kontinenterne, som den spiser og fortærer og forvandler. Den er en majestæt, en fyrste, en ophøjelse
af jorden ind i himmerige. Et ægteskab. Da Gud blev menneske, blev mennesket konge. Dette er
sandheden i inkarnationsmysteriet.
Sofie var ved at blive ren, ved at blive modtagelig for nådegaverne. Hun var ved at nå det særlige
stadie af indviet, religiøst vanvid, der engang havde gået for at være lykken og som måske snart
ville gøre det igen. Hun forsagede kød, hvile, og røg. Hvis hun bare kunne komme dertil, uden
morfin. Hun foretrak opium, men måtte af og til ty til piller. Når hun spiste oxycontiner, følte hun
sig ikke hellig, bare skæv. Afhængighed er en billig, profan, lavpraktisk størrelse. Hvis den ikke
skal opsluge én, har man kun to valgmuligheder: Holde op eller gøre det en vanesag, som at spise
eller gå på toilettet, eller menstruere, for den sags skyld. Det krævede tid og penge, men som
rutinepræget selvfølgelighed, var der stadig tid til at forfølge andre projekter. Hun følte sig virkelig
hellig; opiat-problemet udgjorde omtrent hendes sidste bånd til verden, uden dem følte hun, hun
ville kappe bånd og stige fuldstændig til vejrs; være kandidat til en heksebrænding. Turde hun
virkelig det? Var der ikke stadig andet at gøre for hende hernede under månen? Hun var smittet af
månesygen i dobbelt forstand – hun var både menneske og kvinde. Men mennesket er først og
fremmest kvinde, og kun til anden hånd tilføjes der vedhæng. Mænd; væsener uden bestemmelse i
den verden, de selv har bygget. Tjenere for en vildfaren gud. Mænd er hvileløse. De rejser
bygninger i sten, fordi de ikke kan føde dem i kød. Bag en mur lægger man sig til evig hvile under
en tavle af sten og ord. Et sidste vagt ønske om en evig hårdhed strittende mod tidernes tidevande.
En dag skal en mand komme igen og genrejse dig fra graven. Han skal læse ordene i den store bog,
indtil da er det bare at vente og våge og bygge og bygge om og rive ned og sprænge i luften og slå
ihjel. Og prokreere. I mellemtiden havde de det at gøre. Lukker man grimme mennesker ind i

45

himlen? Sandsynligvis, men ved kødets opstandelse foregår der vel en slags forskønnelse. Hun
forestillede sig en uendelig himmelstige alá barndomsfjernsynets L’oreal-reklamer og Velasquez.
’Fordi jeg fortjener det.’ Frels mig så for satan! Hun var nået ud til Aarslev Engsø. I krattet puslede
et større pattedyr. Hun standsede op og nærmede sig. Det var en blotter. Han tyede til rutinen og
slog frakken op. Han så kedelig ud: En af disse kastrerede forstadsfædre med en hemmelig,
offentlig last. Selv mænd i fyrrerne barberede pikken nu om stunder. På brystet voksede der stadig
lidt rødligt fehår. ”Hva’ så?” spurgte hun ham så fattet, som man kan være efter at have løbet syv
kilometer. Han tøvede et øjeblik og hun rakte ud efter sin telefon for at tage et billede og face det –
så løb han. Han havde dårligt nok haft rejsning, det skvat. Det måtte være nok for i dag. Hjem.
Dette spil, de spiller, menneskene; hun var ved at vinde det.
Liv kom på besøg. Det dejligste menneske, man kunne tænke sig. Men knudret. Og lige så flad som
Sofie. De spiste et billigt måltid af linser og porrer. Sofie prøvede at tale om konditionstræning,
men Liv var uoplagt, hun ville hellere tale om chakraet svadhishtana og dets rolle for den
menneskelige forplantning. ”Harachakraet bestemmer fuldstændig, hvor sunde dine børn bliver.”
Liv brugte aldrig fremmedord, medmindre de var fra sanskrit. Dem huskede hun til gengæld nøje
på, selvom de fremsagdes lidt klodset. ”Hari Om” mumlede hun og foretog et japansk buk over tekoppen, der blev stillet frem for hende. ”Jeg er ikke så glad for tiden.” Liv havde stort set været
sammen med alle i deres omgangskreds – inklusive Johannes, Sofies utilregenlige og
følelsesmæssigt indkrævende ex. Sofie havde lidt ondt af hende. ”Kom.” sagde hun og trak Liv over
i sofaen. Det var hyggeligere. Især når man skulle lette sit hjerte. Macbooken blev tændt, der kom
Bonobo på. Black Sands. Sofie var fattig, uhyggeligt flad. Alligevel havde hun en dyr computer.
Det havde de alle sammen. Hun havde også stearinlys, vægtæpper, service i køkkenskabene og
strøm i kontakten. Der var altså tale om den slags førsteverdensfattigdom, der kun virker trøstesløs,
hvis man lukker af for enhver global eller historisk horisont. Men der var selvfølgelig et perverst
element i at tilhøre klodens rigeste tredjedel og alligevel føle sig trælbundet i sine muligheder. De
tilhørte, om de ville det eller ej, de besiddelsesløse, de nedtrådte og sagtmodige, hvilket naturligvis
gjorde Livs problemer så meget mere virkelige og vedkommende. Ufrivillige graviditeter er de
hjernedødes privilegium i et samfund, hvor familieplanlægning handler om at træffe foregribende
aftaler hos vedkommende myndighed. Skødesløse aborter afslører alligevel en grad af rettidig
omhu: Helt fortabt er man ikke. Værre er det straks at spytte de børn ud, man ikke havde planlagt.
Flere nye problemer for et gammelt samfund. Indtil den dag, tredje verdenskrig bryder ud, eller man
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begynder at spise mennesker, vil disse uønskede eksistenser ikke have anden berettigelse end som
hjemlige kapere. Man svarer dem en kontanthjælpens brandskat for at undgå de værste grader af
plyndring, voldtægt og barbari, men truslen består, og i lighedens navn betaler man de elendige for
at multiplicere sig. Liv havde faktisk udsigt til en god forretning ved at blive forælder.
”Jeg tror virkelig, du kan blive en god mor, Liv” nærmest messede Sofie det uudsagte frem i
rækkevidde.
”Tror du?” sukkede Liv håbefuldt.
”Ja da. Du er jo i forvejen et kærligt menneske, hvorfor skulle du så ikke kunne tage vare på et
barn?”
”Fordi, jeg er fucked op. Hvor mange fyre, har jeg ikke lige knaldet? Hvor mange af dem har ikke
lige slået mig, når de trængte til det? Hvad hvis de slår mit barn, hvad hvis de voldtager det?” Liv
stemme var nøgtern og metallisk ”De hader mig, fordi jeg har nok i mig selv. Eller sådan noget. Jeg
er bare overhovedet slet ikke imponeret af de mænd, vi kender.”
Der var flere historiske overlap mellem Livs og Sofies sengekammerater. Sofie fandt sig ikke i at
blive slået. Der lå måske socio-økonomiske forhold til grund, men hun havde alligevel forsøgt – den
gang Johannes havde langet hende én. Stakkels Johannes. Den kindhest havde helt sikkert ødelagt
mere for ham end for hende. Hvor lykkeligt var det ikke, at man så sjældent så ham nu?
”Du Liv? Dengang, du knaldede med Johannes, hvorfor blev du så ikke ved med at se ham? Du
kunne sagtens have beholdt ham.” Sofie skammede sig lidt over ordvalget: Hun var jo allerede
ovenpå…
”Man får ondt af Johannes, man vil trøste ham, man vil have ham til at lege med. Men han gider jo
ikke en skid. I sidste ende, vil han bare have lov at brokke sig over, hvor skidt tingene står til. Det er
der jo ikke fremtid i.”
”Man han kunne sikkert blive en god nok far, når det nu var. Det tænkte jeg tit, da vi kom sammen.
Hvis det da er ham?”
”Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror det ikke, men det kunne da sikkert godt være. Jeg kan ikke holde en
skid styr på datoer.”
”Du skulle nu tage at høre ham ad. Kunne det ikke være fedt at have en far til det barn?”
”Joh, det kunne det sikkert.” sagde Liv tankefuldt.
”Skulle jeg skrive til ham?” kom det efter lidt tid.
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”Det kunne vel ikke skade. Om ikke andet har han godt af at blive lidt bange. Johannes er dødbange
for ansvar.” Sofies mund var en lige streg. Liv roterede allerede beslutsomt tommelfingrene over
tastaturet. Sendt.
”Jamen, han er sgu da meget sød Johannes. Kloge Åge-type.”
Sofie nikkede samtykkende. Liv fortsatte.
”Han er måske ikke den, der leger helt vildt meget med børn, men han ved da, hvad der er rigtigt og
forkert.”
”Manden er desperat…” tænkte Sofie ”Han kan finde på hvad som helst.” ”Johannes er god nok…”
sagde hun så højt. ”…Men du skal vide, at jeg altid vil være der for dig og den lille.” Hun strøg Liv
over håret. ”Det er et nyt liv; Liv!” Hun smilede omsorgsfuldt. ”Det bliver så fedt at vænne sig til.”
Hun klemte kærligt Livs hånd. Der trillede en tåre ned af det lille væsens kinder. ”Så så!” ømtede
Sofie og trak den lavstammede veninde ind til sig og placerede sit ovale ansigt med panden på Livs
hår.
”Hvor gør verden dig meget fortræd, lille skat. Men nu er jeg hos dig!”
”Hvad med alle gutterne?” snøftede Liv
”De skal lære at elske dig. De kommer i hvert fald til at respektere dig, de svin. Det skal jeg se til.”
Sofie rejste sig og satte kursen mod køkkenskabet. ”Desuden er de jo en flok skabagtige
morsdrenge, gutterne i slænget. De puster sig op, men de frygter en sur kvinde…” Hun smilede
nonchalant ”…Og jeg er så sur, som de kommer.” Hun lod æsken med oxycodone falde til bordet,
så man hørte det hule plump fra papæsken samt den fastelavnsagtige raslen fra pilleæskerne indeni.
Der lød tre små klink i den lille apotekermorter midt på bordet. De tre små depottabletter blev
hurtigt malet til en forskelsløse bunke. De 60 mg aktivt stof, de indeholdte, ville træffe Sofies mave
og hjerne samtidigt, siden morteren nu havde sat producentens indbyggede
modereringsmekanismer, timelocken, ud af spillet. Op i et glas vand og ned med det hurtigere end
resterende pilleblokke kan nå at klæbe til tænderne. Suk, hvor behageligt.
”Du er jo gravid, søde.” trøstede Sofie og lagde ligesom ordene i munden under venindens
længselsfulde øjne. ”Jeg må nok hellere lade være.” sluttede munden selv. Så lagde den gravides
hænder an til en joint.
”Tag og ryg grønt” Sofie skyndte sig at finde et blomsterskud frem, mens hun stadig var frisk, nu
hun havde ro på. ”Det er bedre for dig.”
Liv trak på skuldrene og gav sig til at kværne hampblomsten.
”Tænker du nogensinde på den hellige Jomfru, Liv?”
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”Hvem?”
”Jomfru Maria.” Sofie sukkede.
”Næh, ikke sådan. Jeg er vist lidt ligeglad. De kristne – er de ikke lidt åndssvage? Altså ikke dig,
søde, men ellers. Er det ikke sådan noget, man får det skidt af?”
”Prøv at tænke dig at være fuldstændigt på røven: pissefattig og uden mand i et samfund, hvor
kvinder ikke er noget værd, fordi Gud har bollet dig tyk. Det er en rimelig sort situation.”
”Tjah.” Liv kiggede ikke op.
”Men hun ender jo med at blive ophøjet til en slags Gud selv. Den nye Eva, der føder den nye
Adam: Mor og søn som det første ægtepar. Hun er uden synd, derfor er hun lige så hellig som den
første kvinde før slangen og træet. Hun er den sande kvinde og hendes ophøjelse går forud for
mandens, forud for Kristus. Det er sgu da meget godt: At gå fra en være en forladt luder med et barn
uden far til det hellige af det helliges livgivende moder. Fed historie.”
”Jeg ved ikke. Jeg gider bare ikke, alt skal til at være vildt anderledes. Jeg kan meget godt lide at
dalre rundt og ryge tjald og være fucked. Det virker som ret meget ansvar.” Liv sukkede.
”Vi finder sgu en far til det barn.”
Pillerne begyndte at virke.
Sværd og trolddom
På gaden ser man Jens med retning mod et sted. Nogen skal have drejedet hovedet i dag. 360
grader. Våben, mad og stoffer, mere behøver et menneske ikke.
Historien har fire love:
1. Alt, der forgår, vender tilbage
2. Flertallet tager altid fejl
3. Der er kun én revolution. Den stopper aldrig
4. Alt forgår
Man så ham styrte om hjørnet ved Nørreport ind mod byen. Noget dødt suser op i gennem
Nørregade, noget dødt går gennem Århus. En svajende, beruset kæmpe, Simon slutter sig til ham.
Han tog flere stoffer, end han solgte. På den måde gjort ond, var han klar til alt.
”Jeg har brug for hjælp.”
”Det skrev du” svarede kæmpen. ”Du siger til. Så gør vi det.”
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”Taberne har alt for meget at sige i det her land…” Begyndte Jens lidt kryptisk. På trods af sin
senede styrke og det markerede kranium så han stadig lille ud ved siden af den gargantuane
skikkelse på højre flanke. Men han var som sort ild: De karmosinrøde læber og hudens
alabastertone fik ham til at ligne en cyberpunket, androgyn snehvide med en dødelig, næsten giftigt
hård skønhed. Det kridhvide germanerhår glimtede dunkelt i den skarpe sol. ”Vi elsker de
handicappede, negre, perkere og fede kællinger. Vi elsker mødrene og de små børn. Fædrene håner
vi for deres natur. I enhver mand ligger en liderlig voldsmand på lur. Han skal skamme sig,
manden. Skamme sig og tage sig sammen. Rette ind.”
”Hvem skal have smadder?” spurgte Simon så. ”Vi får se. Måske ikke nogen, måske dem alle
sammen.” Simon trak på skuldrene. Bare der skete noget.
”Jeg kender det her indvandrerpar oppe i blokkene på Grønnegade” Alle kendte blokkene på
Grønnegade – et lille stykke ghetto midt i mondæne Aarhus C. De tog et skarpt sving og var med
raske skridt næsten deroppe. ”De har hustlet en del dårlig coke de seneste år, men det holdt folk
selvfølgelig op med at købe. Anyways, jeg ved, de har smadret Uglen i byen for et stykke tid
siden.” ”For real?” Simon var ikke overrasket. Han havde før solgt piller til Uglen, der var endnu et
led i den udvidede kreds af bumser, weekendnarkomaner og utilregnelige eksistenser i Storårhus.
Uglen var bleg og glatraget, han ejede en dynejakke og en scooter. ”Han var sikkert selv ude om
det…” fortsatte Jens ”Men sagen er, at jeg har klodset dem 50 gram ammo for en måned siden, og
så har jeg ikke hørt fra dem siden.” ”Perkersvin” indføjede Simon uden at lægge noget særligt i det.
Jens ringede på ved et par fremmede lejligheder og stønnede med thai-accent ”reklamer!”, da der
lød en stemme i den anden ende. De blev straks lukket ind.
Det var ligesom i Pulp Fiction: Jules og Vincent på vej op for at nakke nogle tabere inden
morgenmaden. For ligesom at gøre stemningen total begyndte Jens at tale om noget andet og
uvedkommende.
”Du ved: 60% af alle Europæere har et gen, der begrænser deres seksualdrift. Vi er bare ikke så
liderlige som den gennemsnitlige araber. Det er et fysiologisk faktum. De er i virkeligheden nogle
utæmmede abekatte, som trænger til en opdragende hånd. De længes faktisk efter det. Islam – det
betyder underkastelse. De bøjer sig i støvet for hvad som helst. Nu skal du bare se.” Jens bankede
afslappet på døren. ”knojern eller gun?” brummede Simon. ”Hvad du synes” smilede makkeren og
slog ham på skulderen, mens døren gik op.
”Jens?” Spurgte Selim ud i luften, mens de to uindbudte tryllede sig forbi ham. ”Hey man… Vi har
ikke dine penge. Det der speed, du solgte os – det blev sgu nakket.” ”Er det mit problem? Når I ikke
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engang har sagt det til mig?” Jens spillede fornærmet, Simon gravede hænderne dybere i lommen.
”…Men lad os høre historien” grinede arieren psykotisk. ”Ser du… Altså, vi kunne ikke ligge inde
med så meget speed, fordi Kemal har en voldsdom, og vores far flipper ud, hvis han finder ud af, vi
har noget at gøre med hårde stoffer.” Selim anlagde en tone af indladende indvandrer – den der
alfaderlige redegørelse, hvor de er sikre på, man forstår, hvis man bare kan få del i deres visdom.
”Så vi tog det ud til vores fætter i Brabrand. Han blev rullet, efter han solgte de første fem gram. De
tog også hans fladskærm og de brækkede en finger på ham.” På vanlig orientalervis, gengav han
bevægelsen med fingrene, fordi ord åbenbart ikke var nok. Han spilede øjnene op og smilede til
dem, som om denne beretning om et fysisk tab i sig selv var nok til at afstedkomme den nødvendige
forbrødring mand og mand imellem. ”Så I to er brødre…” rumlede Simon pludseligt ”Jeg var sgu
sikker på, I var bøsser. Men man kan nok begge dele der, hvor I kommer fra. I ligner i hvert fald to
pikslikkere.” Det satte en refleks i gang Kemal, der indtil nu havde ligget ubevægelig i sofaen og
fulgt handlingen med flakkende øjne som en skræmt rotte. Han fór op og greb et askebæger som
nærmeste, tungeste genstand. ”SÆT DIG NED!” råbte Simon og klaskede ham med knojernet. Intet
brækket, han vidste, hvad han gjorde. Men Kemal sad ned og lod til at blive siddende, mens han
skælvede let. Selim rørte lidt på sig, så kom pistolen frem fra Simons anden lomme. ”Hey, Hey.
Slap af, mand!” Hænderne kom op helt af sig selv. ”Så fik piben sgu en anden lyd, hva’? I luskede
arabersvin.” ”Vi er tyrkere!” hulkede Kemal fra sofaen. ”Endnu værre, I ødelagde Grækenland!
Hvad med den rotterede, I kalder Istanbul?” ”Teknisk set blev Konstantinopel allerede plyndret
under det fjerde korstog i 1204. De fleste af skattene kom til Venedig. Bl.a. de fire heste, der…”
Jens tog sig selv i det, da han fornemmede det latterlige præg han var ved at give situationen. ”Men
fuck dig Kemal, jeg vil have mine penge!” Skreg han så, greb en kuglepen fra lommen og jagede
den gennem hånden på den lamslåede tyrker. Den gik næsten helt igennem. Selim hylede som en
stukken gris. ”Hold kæft!” skreg Simon og sparkede ham i skridtet, hvormed skrig blev til rallen, og
tyrkeren sank sammen på gulvet. Jens bøjede sig ned og førte med et yderligere tryk pennen helt i
gennem hånden og ud mellem to knogler. ”Så, så…” trøstede han ”Nu fjerner vi tornen fra løvens
pote” Han trak pennen ud. Der var rødt af blod på gulvtæppet. ”Skal vi så se, hvad I har til os?”
Simon trak med den frie hånd Kemal op ved øret, mens han truede ham med pistolen. ”Jens langede
ham en stiv arm i solarpleksus for at uskadeliggøre ham, han stønnede og gav sig lidt ved øret. ”Se
så! Har I hash?” Simon ruskede ham lidt. ”Der…” pegede Kemal i trance under sofaen. Over to
halve plader, en ryger og en lidt bedre. ”Okay.” Det kan gå, for nu.” ”Vi kigger lige i fryseren”
sagde Simon og slæbte sin tyrker med ved øret. ”Der var det sgu.” Jens greb den store pose med de
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små poser speed. Selim lå stadig på stuegulvet. ” Det var jo det, vi kom efter!” sagde Jens og
sparkede til ham på vej ud, mens han gemte speed, hash og løstliggende kontanter på sin person
”Det var vist det, drenge. Hvis vi nogensinde hører fra jer igen, så slår vi jer ihjel og fodrer jer til
hundene.” Bøsser, hunde, svin. Muslimer var skrækslagne for den slags. De stortrivedes i Norden.
”Her” sagde Jens og rakte Simon en håndfuld poser på vej ned i elevatoren. ”Det er sgu utroligt
med tyrkere. Børn af børn af fremmedarbejdere. 3.generationsindvandrere! Har man hørt noget så
absurd? De prøver sgu stadig at lyve for os. Det er et held, de er så dumme. Mage til latterligt
fupnummer. De må sgu rette ind, hvis de ikke vil lære det på den hårde måde.”
”Du ved: Tyrkere er et af de folk, som alle andre hader. Ligesom tyskerne og japanerne. Jeg vil
vædde med, jeg kunne finde tolv rasende arabere, der ville flå de to fra hinanden, før du kan nå at
vende dig mod Mekka. Helt gratis. Jeg siger dig: Alle hader tyrkere.”
”Jeg hader alle.” Rumlede Simon tørt og høj af vold.
”Hmm.” Jens kiggede frem for sig ”Kender du noget til indvielsen?”
”Indvielsen.”
”Ja. Indvielsen. Godt, du ikke har hørt om det. Det er en hemmelighed. Der er kun et par stykker,
der kender til det. Jeg kan ikke nævne de andre. De bor i øvrigt heller ikke her i byen.”
”Indvielsen i hvad?” Simon lød nysgerrig.
”Hvorfor ser du ikke angsten i øjnene og forstår den som spindelvæv på en skyfri dag.”
”Spindelvæv?”
”Jepper. Spindelvæv: Små gennemsigtige forstyrrelser, der klistrer og forstyrrer dig fra alt det
vidunderlige omkring dig. I værste fald sidder der et monster i midten, som kan kilde lidt – ikke
mere.”
”Hvad har det med indvielse at gøre?”
Ser du, Simon. Der er en hemmelig orden. ” Jens kiggede strengt på ham ”Du må ikke sige det her
til nogen.”
”Nej, Nej.” Lød det alvorligt.
”Hver dag er en indvielse. Når man først er begyndt. Ser du: Alting sukker efter hinanden. Alt, selv
de døde ting, ja, mest de døde ting, er fyldt op af et begær efter igen at blive intet. Ud af Intet sprang
verden og til Intet vender den tilbage. Der er to måder, det kan ske på: Enten bliver én ting til alting
ved at opsluge hele verden i sin egen krop: For én ting, der er alting, er faktisk ingenting, når der
ingen forskel er tilbage. Eller omvendt bliver alting til ingenting ved at forsvinde ud i sig selv.
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Under alle omstændigheder længes det levende efter det forskelsløse intet, det vi kalder Død. Det er
altings mål og middel: Der er kun en vej til evigheden. Den går gennem ødelæggelse.
”Så det er godt, når vi smadrer ting, når vi smadrer os selv?”
”Du er helt med. Vi gjorde faktisk de to små tyrkersvin en tjeneste. Den der sygeligt feminine trang
til at være noget, at leve og sætte sig igennem – det er hovmod og forfængelighed og dødsangst. Jeg
vil vædde med, de ikke længere er så bange for at dø deroppe. De længes måske endda efter det.
Lige nu er de sikkert ved at samle en mindre horde af sjeldsjukker for at gennemføre en
hævnaktion. Er du klar til det, salig Simon?”
”Vi må nok hellere hente nogle rigtige våben.” Han hev pistolen frem for lommen og affyrede et par
splatterkugler på må og få.”
”Hey!” lød det ovre fra gaden, så fik man øje på Simon, og der blev ikke råbt mere.
”Det du siger til mig er, at jo mere jeg ødelægger, jo bedre er jeg?”
”Du har sgu altid været hurtig i vendingen, Simon.”
”Vi er nogle celler, spredt over kloden, der arbejder på den målrettede og strategiske ødelæggelse;
for at skabe en bedre verden. Du skal ikke tro, vi arbejder alene: Der er andre verdener, hvor de her
beslutninger bliver taget – uendelige kontorer og arkiver i hyperrummet, hvor engle og dæmoner
konfererer om verdens gang og udstikker telegrammer, når de har nået en beslutning. Vi bliver ført
hele vejen i mål.”
”Tag du dig af den del. Bare sig, hvad jeg skal gøre. Så længe vi har det sjovt.” Simon slog armen
om skulderen på Jens. Han virkede næsten rørt.
Hades
En sky af månedgammel støv rystede sig fri af dynen, idet Johannes slog øjnene op og gav efter
for et hosteanfald. Han var tilbage på klubværelset. Det regnede ikke og her var nogenlunde stille,
selvom vejens motorstøj stadig flettede sig sammen til en monoton trance-rytme, bare man ænsede
den en smule. Han var kommet hjem, i et stykke. Nu vidste han ikke, hvad han skulle gøre af sig
selv. En frygtelig tilstand, når man ikke har noget bedre at se frem til:
”Jeg føler påbegyndelsen af en enorm proces. Det er som om noget styrer mig mod elendighed. Den
ene, rene, klare tristesse, ikke til at skære i gennem, ikke til at spå sig omkring. Den død, jeg føler,
er allerede påbegyndt. Jeg har følt den tusind gange, jeg er måske allerede død. Jeg tænker på
kvinder, men der er ingen kvinder, der tænker på mig. Den sørgeligt transitive proces finder
åbenbart sted i mit hoved hver aften, uden jeg vil det. Hver morgen vågner jeg med et nyt kropsligt,
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menneskeligt afsavn efter en næste at holde om, at tale til, at rette mig til og efter, måske endda at
elske. Men hvordan? Jeg er en taber. Jeg hader livet og mig selv, men mest af alt hader jeg
menneskene for deres brutale enfoldighed, for deres ligegyldige kultur, for deres håb og drømme og
projekter. Jeg hader dem og min tilværelse er en protest. En demonstration af overlegen
ligegyldighed, et offer, for at noget bedre kan finde en form, kan melde sin ankomst, kan rette op på
hele dette sørgelige cirkus. Hvis jeg er død; hvis jeg allerede er død og er på vej mod mit næste liv,
så skal jeg vise dem ligegyldighedens sejr. De kan gøre med mig, hvad de vil, men jeg skal hævne
mig med en hellig indifference. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” Forbløffet over den
beslutsomhed, han åbenbart stadig kunne lægge for dagen, stod Johannes op og gjorde sit bedste for
at finde et sæt rent tøj på bunden af bunken i klædeskabet. Det lykkedes, selvom der var
brændmærker efter faldende hashnoller på t-shirten og bukserne for længst var jokket op ved
hælesømmen. Han var nødt til at handle ind og forestillede sig med gru en forvirret tur i
supermarkedet. Valget stod mellem Fakta og SuperBest. Fakta var mere overskueligt, men
sørgeligt. Bare det at se på varerne gjorde en nedtrykt, værre var det at spise dem. Omvendt kunne
han dårligt udholde synet af de selvgode borgersvin i SuperBest, for slet ikke at tale om priserne.
Det mest gyselige ved at vende hjem fra Europa var afgjort det økonomiske åg i Toldzone
Danmark. Han kom i tanke om hash, for han var nødt til at tjene penge. Mens morgenjointen blev
rullet, gik han på fjæsen. Johannes Nissen: ”Er hjemme igen. ’s’up, bitches? Ring til mig.” Jointen
røg han på vejen for at være sikker på at nå derop. Så snart morgenkogeren indtraf indså han, at han
ikke var det mindste interesseret i at se nogen han kendte. Det kom nok af sig selv, bekendte var
ikke til at undgå, men flink eller interesseret gad han i hvert fald ikke være. De skulle få at se! De
havde jo nok brug for ham alligevel.
Det havde med smerte at gøre. Smerte var det, han følte. Smerte, når han gik, smerte når han stod,
smerte i hans håndflader og under hans fod. Når cellerne i kroppen kommunikerede, når de
overhovedet talte sammen, så skyldtes det smerte. Enhver lille del gjorde sidemanden delagtig i sin
vibrerende elendighed, til sidst roterede hele kroppen og hjernen fik besked. Kommunikation er
grundlæggende ubalance, der ville aldrig blive sagt det fjerneste, hvis ikke kalcium-ionerne
insisterede på at smide og optage elektroner i et forvirret virvar, men på Johannes gjorde det bare
ondt. Først og fremmest havde han været sydpå, hvor han var blevet erklæret uegnet til korstoget.
Han måtte ikke komme med, på marchen ind i fremtiden var han stillet udenfor. Ladt tilbage, så at
sige, i en stagneret, human, drømmende koldt hvidlig udørk af Vesten kaldet Skandinavien var hans
formål en latterligt forkølet gang gennem vilkårlig tid under en klam himmel, indtil man også
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udvendigt kunne falde fra hinanden. Harpestreng, Sunesen, Brahe, Rømer, Ørsted, Bohr. Kaffe,
sukker og tobak, det er til at forstå, selvom det kommer fra de varme lande. En kold og beregnende
naturvidenskab, det kunne nok gå an, hvis man kunne blive berømt, men hvad skulle man ellers
bruge det til? Johannes prøvede at genkalde sig EPR-paradokset og begyndte at smågræde, mens
han stirrede blank for sig på et stykke mørkt og frossen berberiandebryst ved en tilfældig køledisk.
Hans partikler hørte ikke hjemme blandt mennesker. Sofie havde han kendt med tvang, alle andre
tålte ham højst i små portioner. Hans familie skænkede han ikke en tanke. Tanken om at være
nogens afkom gav ham endelig brækfornemmelser, så han småløb rundt i supermarkedet med
blanke øjne for at undgå det pinagtige scenarium, det ville være at kaste op i SuperBest ved højlys
formiddag. ”Tag dig sammen, Johannes.” Skammen var for stor; tingene ville unægteligt se endnu
sortere ud, hvis han blev forment adgang til sit lokale high-end-supermarked. Tænk at hænge på
Faktas udbud, eller endnu værre: At skulle gå en kilometer hver vej for at handle. Han gyste ved
tanken, og det var som om det strammede til i spiserøret. Kvalmen tog af. ”Tag dig sammen,
Johannes.” Koldsvedende gjorde han en halvhjertet indsats for at hente et måltid hjem. Mælk, smør,
brød. Let nok. Yoghurt? Okay. Der skal Müsli i. Klart, så er der morgenmad. Og æg. Man kan altid
spise et æg. Han blev febrilsk ved pålægsudvalget og nøjedes med at indkøbe en smøreost.
Aftensmad? Kød. Bacon til æggene, han fandt et par pakker og fik først senere dårlig samvittighed
over det slavebundne slagtesvin, der hele sit liv havde været bestemt til at blive stegt i et uhumsk
køkken og derefter fortæret af et depressivt røvhul, for hvem de fede, salte rygskiver bare var et
nødvendigt onde til at holde sultens gnavende problem fra døren. Han ville blive træt af kun at
drikke mælk og fik væltet en solbærsaft ned i kurven. Noget sødt til senere: Rådvild finder han en
pose matadormix – slikkens gyldne standard. Så betale uden at være for dårlig, over i kiosken og
købe smøger til joints og så udenfor og splatte ud. Modfalden bar han det sparsomme og lidet
kreative bytte hjem til værelset. Mere røv. Himmelsk afføring føjes til massen af verdens lort. Hvor
høj en pris skulle man i virkeligheden betale for at prøve at have det sjovt? I stedet for de engle, der
skulle stryge ham med hårene, var han blevet hjemsøgt af sine egne, groteske omgivelser. Det gav
ham myrekryb at skulle stirre på andres forvredne ansigter resten af livet, alene at tænke tanken til
ende, tænke den til døden. Det var håbløst, håbløst at foretage sig andet
I kogende vand
Nedsynker et æg
Ret håber jeg ved Gud
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Ingen finder mig i køkkenet.
Over lyden af kogende æg i raslende vand forsøgte han at rette sine tanker ud. Udmattelse og angst i
den ydre verden, hårde stemninger at stå tilbage med efter sommerens festlige højdepunkt. For
mange stoffer til en for forstyrret festival, og speeden satte punktum for det hele. Leddene gjorde
ondt og han var bange, sådan rigtigt bange og havde lyst til en cigaret. Men man måtte ikke ryge i
køkkenet, en eller anden møgfisse havde sat et skilt op, siden han sidst havde ’glemt’ reglerne. Det
var skrækkeligt at være afhængig, afhængig af mad. Var de satans æg ikke snart færdige? Det var
sgu ikke til at se en ende på. Endnu et måltid, endnu en opvask, endnu en opgave, man helst var fri
for. Det nyttede ikke noget at græde i køkkenet og alene på et svinsk klubværelse var for latterligt,
selv for ham. Han gav efter for et slimet suk og lod munden tegne en bitter linje. Så meget besvær
for en æggemad.
Lys over land
I den rislende septemberskov giver en stemme sig til kende i sang.
I skovens dybe, stille ro
hvor sangerhære bo
”Hør!” Jens vender ansigtet mod Johannes, fortsat halvt syngende:”Da universet blev bygget, blev
det bygget som et urværk af de 1000 rene intelligenser. Dets formål var at afgøre
sandsynlighedsparametrene for konstruktionen af det næste univers, som igen ville betyde
begyndelsen på det næste, altså gamma-universet. For de 1000 høje er universet et spil terninger,
selv ikke de kan regne ud, hvordan de skal dreje den farvede serie universer, firkanterne på en
rubix-terning, for at stemme dem ind i den endelige superstruktur.” Johannes kiggede sløvt på ham.
Jens fortsatte ”Eksperimentet gik naturligvis på at bygge et sammenhængende system af
uforudsigelighed – at lave en genstand, som intelligensen ikke kan gennemtrænge. Baseret på enkle
elementer skulle vores univers, Alpha, af den rene vilkårligheds vej belære skaberne om, hvordan
lignende, mere komplekse systemer kunne gøres om. Det er alt sammen meget syret. Da de 1000
smedede universet, da de slog det ind i eksistensen, skete der noget uforudset. Netop noget
uforudset. Uligheden kom til verden. Den hamrede sig ind blandt de 1000 og skilte dem ad. Med de
naturlove, de havde bygget, blev de til kvaliteter, principper, værdier. Det var, som om Gud, hvis
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man kan bruge så ringe et ord om de 1000 selvlysende arkitekter, begyndte at kende sig selv
gennem sit skaberværk: fra en blev han mange og genkendte sig ikke længere. Rædselsslagen over,
hvad dette skaberværkets troldspejl gjorde ved ham, vendte Gud sig bort. Fra 1000 ville han blive
én igen, men den intelligens, de kalder Ånd, din intelligens, forelskede sig, faldte og var fanget.
Sådan blev livet til – ved en infektion fra et guddommeligt eksistensplan. Tværs over galakserne
begyndte atomerne at syde, livet bliver til som rusten på et sværd, svampen på et bygkorn, kræften i
maven. Sanser kom til, med dem smerte. Livet – Bevidstheden – det er Ånden, der prøver at slide
sig ud af sine lænker, vores tanker er hængslerne, der giver sig. Formålet med livet er at sprænge
universet i luften ved Ånd. De 999, de kalder på ham, Johannes. De vil have deres ven tilbage, så de
kan begynde et nyt spil. De kommer. De er på vej. De kræver blod. Gør dig klar.”
”Det er noget, du finder på” sukkede Johannes ”Sådan lidt L. Ron Hubbard og Plotin. Jeg forstår
ikke, hvordan du får energi til alle de udflugter.”
”Hjemme er jægeren, Hjemme af heden. Sømanden hjemme fra søen.” Grinede Jens tilbage.
”Er du nu også begyndt at pervertere Kim Larsen?”
”Det klarer han vist fint selv! Ha! Det er engelsk. Burroughs bruger det også: Home is the Heroine,
home from the hunt. Pointen er, at verden har en retning, Johannes. Du kan ikke bare stille dig
udenfor og lade som om alting ordner sig selv.”
”Er det bedre at gå og finde på historier, så du kan stikke blår i øjnene på folk, der ikke ved bedre?
Var det ikke bedre bare at lade være? Tror du virkelig på alle de guder, du snakker om?” Jens
kiggede undersøgende på Johannes. Krumbøjet flakkede hans øjne vilkårligt over skovbunden.
”Du mener jo heller ikke, hvad du siger.” drillede Jens ham.
”Men jeg siger jo fucking ikke noget. Jeg siger det er ligegyldigt, meningsløst. Det er dig, der har
gang i et eller andet overjordisk spil, der skal ende skidt.”
”Så bevisbyrden hviler altså på ham der påstår, at der flyver porcelæn rundt om Mars?”
”Hva’ for noget?”
”Det er Bertrand Russell. Du får ikke læst så meget længere, gør du?”
”Jeg kan ikke koncentrere mig.” Johannes sukkede. Han var et rædselsfuldt sted og nu var han sgu
også nødt til at forklare sig. Alligevel var det bedre end at være alene.
”Jeg fik besøg af Hamsteren forleden.” fortsatte han. Hamsteren var en af Johannes’ få
tilbageværende kunder. Han havde ham mistænkt for at komme der mest af medlidenhed. ”Han
snakkede store ord om utopier, og hvordan han ville knuse dagens orden. Noget med at gøre plads
for solens stråler. Jeg tænkte, du havde haft fat i ham.”

57

”Bliver den dreng aldrig voksen?” Jens grinede ”Jeg sagde jo til ham, det var en hemmelighed. Jeg
tænkte nok, han ville synge. Det er godt, han ikke har fået noget vigtigt at vide!” Han skoggerlo.
Johannes smilede. I det mindste kendte han Jens. Jens kan man ikke slå ud.
Blæsten greb fat i trækronerne og fik dem til at svaje, mens de afkastede deres gyldenmugne,
ubrugelige klorofylfabrikker. Jens satte af ind i mellem stammerne. Øjensynligt havde han øje på
noget.
”Det er det, jeg elsker ved dig, Johannes. Du tror ikke på mig.” skreg han bagud.
”Jeg tror ikke på noget.” Råbte Johannes tilbage, da han først havde forstået, hvad der blev sagt.
Jens vendte tilbage med en rød fluesvamp mellem handskerne.
”Det er fordi, du vender verden ryggen.” smilede han forpustet.
”Hvis man ved det er et spil. Hvis det er ligegyldigt, hvem der har vundet, når det er ovre. Hvorfor
så være med, hvorfor ikke få det overstået?”
”For the lulz…” grinede Jens ”…fordi det er fucking sjovt!”
Livet og døden er det samme. Fra den ene side drømmer man om den anden. Omtrent som man har
det med naboens kone. Men du bliver nødt til at lade som om det betyder noget. Du kan ikke bare
browse 4chan hele dagen og føle dig som en beta faggot. Man bliver jo sort i hovedet af at læse om
niggere og tabere hele tiden.”
”…og jøder” sukkede Johannes ”ja, ja da” og prøvede at skifte emne. ”Hvad skal du med den der?”
”Muscimol og Ibotensyre. Jeg ekstraherer det. Jeg har lært at skille dem ad – det er sgu ikke så
svært med de rigtige solventer.”
”Er Ibotensyren den giftige af dem?”
”Muscimolen bruger jeg til at kontakte minde forfædres ånder. Ibotensyren slår jeg ihjel med.”
”Dig? Morder? Du’ sjov, er du. Hvis du først slog nogen ihjel, ville du jo ikke kunne grine af dem
længere.”
”Ha! Nej det er rigtigt. Der fik du mig sgu. Ha! Men på den anden side er døden jo den ultimative
joke – jeg griner af det, der ikke er der længere. Det, der er tilbage, griner af mig. Alas, poor
Yorick!” Pupillerne svirrede et øjeblik, så begyndte Jens igen.
”Ved du, at i de ældste sprog, før skriften, havde man ord til at nuancere tidens dimensioner. Vi
taler om tiden udstrækning eller dens dybde, men i tidernes morgen havde evigheden sine egne
begreber. Verden begyndte med religionen og endte i materien, det var et fald ned i rummet. For de
første ånder var den synlige verden en flad og grå verden, der dækkede over den dybe tids
harmoniske fluktuation. Det er det, Tao betegner. De forstod det i Kina, før de også formåede at
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spolere det med heste og jern. Mænd. Tror du ikke, det i virkeligheden er problemet. Vi er stadig
mænd i en alder, der kræver noget andet af os. Hvis vi bare kunne leve for den evige gentagelse
ligesom kvinden, så ville verden elske os igen. Så kunne du blive lykkelig.”
Johannes tilkastede sidemanden et småsåret blik.
”Forfatterne til I Ching. De oplevede ikke verden i små sekvenser af oplyst og formørket rum.
Døgnet, du ved. De kiggede bare en lille smule længere ud i horisonten, og de så æonernes
malstrøm virvle forbi som et system af ånd. I Ching er grundlæggende ligesom Newtons Principia
bare for tid i stedet for rum. Og så var de da lige 4000 år tidligere på den. De første bevidstheder var
guder og så som guder verden i evighedens lys. De så, at ånden er én og den samme hos alle og
overvandt på den måde døden. Historien er en narkose. En lang glemsel. Det er på tide, vi vågner
op.”
”Hvad tror du, der sker til jul?” Johannes sigtede til Terence Mckennas modellering af I Ching i
software-funktionen Timewave Zero. Per Mckennas instruks havde programmet forudset, hvordan I
Ching tydeligt kundgjorde historiens overgang ind i et felt af splinterny, uanet kompleksitet helt i
overenstemmelse med afslutningen af Maya-kalenderens lange cyklus ved udgangen af 13. Bakhtun
om morgenen den 22. december, 2012. I psykedeliske subkulturer kloden rundt ansås det i de
seneste år for et næsten utilgiveligt faux pas at mangle kendskab til denne forholdvis obskure og
under alle omstændigheder svært esoteriske spådom.
”Jeg kan mærke, det er på vej.” Jens’ stemme blev tung.
”For os, der ånder i tiden. De dødelige vil ikke kende forskel, men noget er på vej. Noget bliver født
nu.”
Det løb Johannes koldt ned ad ryggen.
”Det usynlige har forrang. Det får det i hvert fald igen. Det er ligesom med tissemanden:
Its glory is revealed
As it is concealed”
Jens smilede ærkeskælmens smil.
“Hvad har tissemænd præcis med Gud at gøre?” spurgte Nissen lige så latterlig som en sokratisk
samtalepartner.
”Nu er vi tilbage ved problemet ’mand’ igen. Kvinden søger selvfølgelig at blive hel på ny: Hun vil
fyldes ud, helt bogstaveligt. Men manden er ude på at blive halveret. I virkeligheden drives hannen
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af en akut amputationstrang: Han vil af med det forbandede vedhæng, verden har hængt ham på.
Det er her vi møder vores morderiske ødelæggelsesdrift. Sagen er bare, at vi er for feje til at
lemlæste os selv, så det bliver næsten, der skal have den hugget af. I sagens natur – i og med, vi alle
er én – er det en form selvtugt, når vi skader vores bror – den anden. Teknologien er en anden og
mere subtil form for selvpineri – find dig en større pind for at dække over din skrumpende
manddom… ” Det gav et sæt i Johannes. Jens fortrak ikke en mine, men klang tonløst videre
”…Støb dig et sværd, tæm dig en hingst, rejs en obelisk. Find dig noget andet og bedre at gøre dig
god med end den beskidte lille orm mellem benene.” Han holdt inde. Så på ny:
”Har du nogensinde bemærket, hvordan konger altid propper slottene med eunukker og teknologer?
Det er hele mestermonarkiets væsen – nogen får den skåret af og andre får den erstattet med noget
andet – en pen, eller en kniv eller en passer. Under alle omstændigheder tjener de nu kongens
tissemand. Ved at fratage staklerne glæden af deres egen manddom har han forlænget sin egen diller
ud i hvert hjørne af kongeriget. Gennem mangfoldighed har han skjult den ene utilstrækkelige
skam, der har hængt ham om benene – og halsen – siden han blev født. Fra en sørgelig, nøgen
skabning er han blevet farao, konge, gudekejser.”
”Hvor var vi uden dem …” sukkede Johannes.
”Ja, præcis” Jens’ øjne glimtede ”Hvis det ikke var for drømmen om den evige rejsning, så havde vi
aldrig bygget i sten!”
”Men sagde du ikke, at vi var problemet; mænd?”
”Jo, men stenens tidsalder er forbi. Jeg tror sgu også snart, det bliver slut med metallet. Vi er ude i
en ny alder af modelleret plastik og fiberkeramik – Übermamamatrix. Det bliver godt.”
Jens virrede med armene og satte i gadedrengeløb gennem bunddækket af nyvisne blade. Igen
begyndte sangen
Hør landsbyklokken lyder ned,
Bebuder aftenfred
Med blanke øjne stirrede Johannes på den blå himmel bag træerne; på den lovede vinter. Havde
man bare været blind.
”Har du hørt, at Liv er gravid?” råbte Johannes efter ham foran.
Jens kom løbende tilbage. ”Ja da…” flere smil ”…Jens ved alt.” sagde han grinende og førte
pegefingeren til tindingen. ”Jeg tænker over det.”
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”Ved du, hvem der er faren?” Johannes blinkede med øjnene.
”Det er sgu da sikkert dig!” skoggerlo Jens.
”Det er fandme det, jeg er bange for. Det er ikke sjovt. Det er en skrækkelig tanke.” Nissen tøvede
”Jeg tror sgu, hun vil hænge mig op på den. Hun vil ses med mig. Jeg prøver at undgå hende, men
hun har skrevet til mig fra Sofies telefon. Det duer sgu ikke.”
”Slap af!” Jens daskede ham på skulderen ”Det er garanteret Simons. Du forlanger bare en
fadderskabstest, hvis der bliver noget, og så slapper du ellers af, smukke.”
”Er du nu også helt sikker på, at det er Simons?”
”Ja da! Simon og Liv har kneppet tusindvis af gange og den dumme sæk har helt sikkert glemt at
tage sine p-piller, så smadret som hun er... Du ved da godt det der med gælden, ikke?”
”Hvaffor en gæld? Noget med stoffer?”
”Selvfølgelig.” Jens havde det sjovt ”Altså Liv kom rimeligt hurtigt til at skylde Simon 15.000 for
coke. Jeg tror, hun ville sælge det til veninderne. Men der er jo aldrig nogen af de der skinker, der
har penge, så de endte bare med at sniffe det hele på Simons regning. Okay, men anyway, så
begynder Simon selvfølgelig at spørge efter pengene og blive lidt nederen omkring det, så efter 1½
måned foreslår hun ham, vist sådan lidt for sjov, at hun da bare kan ligge dem af.” Jens lo.
”Klart.” Johannes nikkede.
”Men du kender Simon. Han er et skruppeløst møgsvin, så det får han lynhurtigt sat i stand. Først
får de vist bare aftalt, at han må det hele for 1000 kr. af gangen. Han er vist typen, der godt kan
lide at kneppe små piger i røven. Men hun er rimeligt klar på det, så han får hende presset ud i
nogle coke-orgier med nogle temmelig gustne rocker-typer, som hun så også viser sig at være nede
med. Så er de vist bare blevet ved med at kneppe, fordi hun er en beskidt kælling. Jeg tror nogle
gange, han lejer hende ud, hvis hun selv har lyst, men hun ryger sgu sikkert pengene op, det vrag.”
”Jeg håber kraftedeme ikke det er mig, der er faren.” stønnede Nissen.
”Vi skal nok tage os af det barn…” trøstede Johannes smilende ”…Jeg har planer.”
”Hvad nu?” Johannes rynkede brynene.
”Det barn tilhører universet.” Jens blev stram i betrækket ”Hun ved ikke engang, hvem faderen er.
Så kan det jo lige så godt tilhøre os alle sammen…”
”Hvad er du ude på?”
”Tror du, man kan døbe et barn i syre? Helt sikkert godt for et spædbarn – acid baby åbner det
tredje øje. Og så ellers tage mig godt af hende. Selvfølgelig.”
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DEL 3
Forlad alt håb…
Man har ikke kedet sig rigtigt, før man har kedet sig på stoffer. Det kan godt være musikken er høj
og vild, det kan endda være, at de for en gangs skyld ikke spiller åndssvag dubstep, men for satan;
hvor er det røvsygt at se på de samme elendige mennesker udleve den samme latterlige scene
weekend ind og weekend ud, mens man selv bare bliver grimmere og dummere i mellemtiden.
Johannes Nissen tændte cigaret nr. kvalme og håbede, at tiden ville gå hurtigere, mens han røg
den. Han stod og lænede sig op ad bardisken og trakterede sig med en festlig ceres-fadøl i
plastikkrus. Hamsteren stod ved siden af og gnækkede af en pige, der af en eller anden
kællingeagtig grund godt kunne tage det lort der kom ud af munden på ham alvorligt.
”Hvis man nu forestiller sig en fuldstændigt åben planet, hvor der ligger selvforsynende bystater
spredt og langt fra hinanden. De måtte højst bestå af 20.000 medlemmer og de skulle være
fuldkommen selvstyrende; autonome.” Pigen nikkede.
”Århus er en røvsyg by…” tænkte Johannes. ”…De skulle genrejse bymuren, slukke gadelygterne
og invitere katolikkerne tilbage i Vor Frue. Det ville være meget federe. Lade munkene og
nonnerne tage sig af grønlænderne og de andre junkiesvin nede foran klosteret. Give dem noget at
be’ for.”
”Hvad så med Århus?” afbrød han Hamsteren.
”Den trænger sgu til at blive strammet til.” smiskede Hamsteren.
”Jeg skal brække mig.” sagde Johannes. Det var rigtigt, så han gik ud og brækkede sig. Meget
bedre, men: ”jeg er er sulten.” Man kan sgu aldrig få noget at spise til de her røvsyge
arrangementer. Der er fandme ingen næring at hente nogen steder. Efter opkastningen følte han sig
ren og tom. Tilbage i baren var Hamsteren og damen fortrukket ned i et hjørne. Nogle andre idioter
havde taget deres plads. Han måtte nok hellere købe en øl til. Ingen kvalme denne gang. Bare
følelsen af gæret korn og alkohol som en midlertidig forbedring af situationen. Hvorfor stod man
overhovedet der, hvorfor overhovedet være til? Man burde lægge sag an mod Gud. Der hviler en
ufattelig tristesse over byen her. Det der med storbyspleen – det er så meget to århundreder siden.
Man kunne sagtens koble på internettet herfra, men lidt variation i hverdagen? Så for Satan! Det
måtte man selv sørge for. Føj for Satan!
Johannes kastede et blik rundt i lokalet og blev hurtigt mindet om, hvorfor han blev stående ved
baren. Det var jo de samme nederen mennesker, man så på igen og igen. Johannes underholdte
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muligheden for at drage hjemover, men han ville jo ikke komme mindre på syre af den grund. Nok
var her ubehageligt, men der var ikke ”her lades alt håb ude klubværelse-ubehageligt”. Her var
andet at være sur på end bare sig selv, hvilket, trist nok, var et stort plus i Nissens situation. Men
selvfølgelig var han nødt til at komme længere ned i stofferne, hvis han på nogen måde skulle få
chance for at nyde musikken eller synes, det var fedt med alle de mennesker. Han havde fået speed
nok: Det var så satans svært at holde noget nede, men nu han var tømt, gled tankerne ad naturlige
veje mod ketamin. Og hvorfor ikke tilbringe en time i hullet. Der kunne kun være mere spændende
end her. Han sjakrede en ranglet nordmand, der slæbte rundt på et belejligt overskud af
kattebedøvelse og fik det ordnet. Fucking ketamin. Efter det blev populært er de begyndt at
scamcutte det med alt muligt lort. Sukkerkrystaller er sjældne, kreatin alt for almindeligt, og måske
var det slet ikke keta, men den hysteriske lillesøster MXE, han sad og fyldte sig med. Det var
under alle omstændigheder fucking billigt, og man måtte elske broderfolket for deres forfrosne
hjertelighed.
Ud på lokummet igen og op i næsen med lortet. Pissesmart med smartphones – minicomputer og
sniffebræt i et. Det 21. århundrede holder; og så hurtigt ind at sidde før det virker. Forvirringen
sætter ret hurtigt ind, lige efter den beroligende bedøvelse. Hvad der end sker, så er der mening
med galskaben. Bare rolig, det er kun sandheden der kigger forbi på besøg. Den vil snart være
glemt igen. Tag åbenbaringerne, mens de varer, og gem det af dem, du kan finde ud af at huske,
mens den alkemiske kage øver sin magi. Det varede ikke længe. Pludselig, før man aner, er
maskindværgene ved at stille den store motor an. Der er stille i denne erfaring. Nuvel, folk vælter
rundt, og musikken er ikke mindre høj, end den var for lidt siden. Men betyder det virkelig noget?
Ketaminen virkede, han var uden for tiden. Usynlige stemmer viskede ham sandheder i ørene.
”Verden vender sig mod katastrofen. Der er ikke tid nok.”
”Whatever!” tænkte-svarede Johannes. Han vidste, at havde svampene leveret ham det samme
budskab, ville han have reageret anderledes, vile være blevet bange, ville have taget det alvorligt.
Nu var han ligeglad, ikke bedrøvet, men beroliget. Det ene tomme rum afløste det andet, der var
slet ikke tid til at høre efter, kun til at opleve, registrere, glemme. Han var akvariefisken i jordens
fisketank – han så, lyttede, blinkede, fortrængte. De groteske skikkelser i lokalet omkring ham
blev badet i tilgivelsens ligegyldige skær. Deres monstrøse menneskelighed måtte man smile ad –
det er naturens tvang og ikke viljens frihed, vi fejrer i aften. Disse stakkels kroppe forvredne i
ensom dans, afskårne fra hinanden i kraft af fysikken, de lystede efter hinanden, de længtes efter at
blive frie. De afventende øjne, de kolde blikke, de var kun sjælen der stejlede over kroppens higen
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– de ville flyde ud, hvis de kunne. ”Men, ak, kære venner, det kan I ikke!” Johannes mimrede en
hofnars drilske smil ”Det er vores længsler, ikke vores lyster, som guderne råder for, som skæbnen
lader opfylde. Det er mørket på bunden af min sjæl, der bliver virkeligt, ikke gaven på toppen af
ønskesedlen. Hvorfor ser I det ikke, når I så tydeligt kan høre det?” Musikken var dunkel,
rædselsfuld, straffende. Venetian Snares var kommet tilbage til Århus. Den radmagre mand med
de hoftedybe dreadlocks og gotiske buer i stedet for øjne delte som sædvanligt ud af, hvad han
ejede af inderlig elendighed. Johannes havde ikke set ham i årevis, men brød sig faktisk godt om
mandens specielle mærke breakcore. Som andre fans elskede han især det ungarnske strygeralbum Rossz Csillag Alatt Született, der havde sikret canadieren behersket berømmelse. ’I
remember being happy only in comparison to what I am now, which is unhappy.’ “AV.” Lige i
løgene på eksistensen. Rygterne ville vide, at den tilrejsende musiker havde tilbragt sine teenageår
i et endeløst syretrip. Syre hver dag? Føj for satan! Det måtte jo ende i musikalsk nihilisme.
Alligevel kunne han sikkert samle en lignende flok desperados til anti-standarddans, uanset
hvilken af det 21. århundredes større byer han satte sine ben i; i hvert fald blandt de frie
civilisationer. Århus var ingen undtagelse, den var for lille til at være andet end typisk. På den
måde var byen en verdens navle – lige blandt de mange andre, der spættede klodens
gennempiercede korpus. Her samledes folk på samme vilkår for at fordrive det levendes tomhed,
alene sammen. Men det var ikke lyst, der havde drevet dem herhen, ikke lyst der foreskrev den
masochistiske form, den for høje musik, de ubehjælpeligt påvirkede mennesker. Med enkelte
undtagelser var alle her børn af andre mennesker. Andre mennesker, der havde troet nok på livet til
at sætte børn i verden, andre mennesker, der havde håb for deres yngels fremtid, ønskede det det
bedste og havde elsket det så tilstrækkeligt og forstående, som de havde evnet. Det var ikke nok.
Længsler havde grebet dem, længsler havde gjort dem lede ved det forhåndenværende, længslen
havde taget dem ved hånden og ført dem her hen i jagten på et andet og mere, som heller ikke her,
ved vejs ende, gav sig tydeligt til kende. Så hvad nu? Drik dig lam. Bræk dig. Fyr nogle stoffer
indenbords. Vrid dig til noget hjernedød lydtortur. Sig, du har det godt så længe. Ketaminen blev
ved med at dissekere, den drillede og pirkede og grinte af timeligheden omkring ham. Johannes
morede sig herligt og kynisk: Tid til at danse.
Han lirkede sin blegfede krop ind i flokken på dansegulvet. Vægtløs og følelseskold gjorde det
ikke noget at skubbe og blive skubbet til. Ikke lige nu. Han begyndte at småhoppe og vifte med
armene, nogenlunde i takt med lydbombardementet. Feels good, man! Han kunne mærke, at der
lige så stille blev plads omkring ham, bevægelserne blev friere, han svingede med hovedet og lod
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ansigtet udstråle intensitet. Fysiske koder for en følelse, muskler, der spændes og afslappes på
kommando fra mixerpulten, blå og røde teknodioder, som vel skal ligne fremtiden og i hvert fald
minde dig om, at dette er et særligt sted i natten. ”Vi fyrer den af!” skreg han så højt, han kunne.
Ingen kunne høre ham, alt andet larmede for meget; og godt det samme, han var her for at more
sig. Men det var de andre også – hvorfor skulle han så gøre det alene? Hvorfor var de så
afstumpede? Hvorfor var han kun en gene i periferien af deres tunnelsyn? I sidste ende, hvem fik
så del i krukken med guld for enden af den samme regnbue, de alle ræsede mod? Hvem fik lov at
dræbe Fafner? Hvorfor troede han, at HAN var Parcifal? Kunne det ikke lige så snildt være
Hamsteren? Kunne dullen, han havde kapret, ikke snildt være den nye Eva? Alt for godt; kun alt
for godt. Her til aften var sandheden for let og ligegyldig. Den nærmest faldbød sig selv som en
babylonsk skøge, som en alt for fedende salve, som et Whopper Meal. Var han ved at komme ned?
Han var ved at komme ned. Man kunne ikke en gang være i tvivl om, hvor man var længere, man
var her, man var i Århus. Så trods alt en bølge til, endnu et lille visit ned i ketaen: Var det Varde?
Ja, det var det. Over den moderne fejring, hviler et pornografisk skær – en nådesløs fremstilling af
det tilhyllede kød. Det, vi hele tiden kredser om, at det gør ondt at blive kigget på, men det burde
det ikke, for de andre kigger også kun på sig selv, deres øjne låner jeg til at pille mit inderste ud,
deres stemmer mimer tårerne frem. ’Tag dig sammen, Johannes!’ Hvor latterligt var det ikke at
være taget i byen for at hengive sig til føleri? Han kunne lige så godt være blevet hjemme og kholet for alvor, lært et eller andet end at være ligeglad. ”Jeg’ da ligeglad!” grinede han ad
omgivelserne, som stadigt var ligeglade med ham. Han kendte ellers de her mennesker: Uglen og
Kølle og Dubberen og Mugge og alle de andre inkarnerede underklassedrenge, der satme ikke var
kommet for at snakke. Så var der selvfølgelig Rune og Andreas, Tommy og Mikael, og Michael,
og Michael og Mikkel og Mattias, alle de her forholdsvis inddæmmede damptilfælde, som man
sagtens kunne anbringe i en anden sammenhæng uden de nødvendigvis ville være på tværs af
alting inden for de første fem sekunder. Men igen: Hvad lavede de her? Synes de virkelig, at de
fortjente så latterlig en behandling? Det gjorde de tydeligt nok. Den hvide race er grebet af
selvhad, så hvorfor skulle vi ikke have det ad helvede til? I tusinde år var vores gud lemlæstelsen
på korset – endnu en latterlig importvare sydfra. De satans tyskere trænger sig på og har gjort det,
siden før vi opkastede Dannevirke. Selvom om tonen i sproget var blevet grim, klodset og klunket
i mellemtiden, havde vi i det mindste spærret dem adgangen til Norden. Ordentlige sejlere blev de
aldrig, så der var aldrig noget, der sejlede i Tyskland; men heroppe – her sejler vi og alt sejler, når
isen ikke berøver os den frie bevægelse. ”Giv slip, Johannes.” Han prøvede. Han prøvede virkelig.
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Nogen puffede til ham, bragt ud af fatning grinede han sit lille undskyldende smil, så prøvede han
at lade som ingenting. Friheden er blind.
Hyperrummet ApS.
Jens leverede en lektie, mens de var på vej. ”Der er en dyb visdom i det danske folkevid. Vi forstår
døden som et palindrom. Du ved, noget der er det samme forfra og bagfra:” DøD.” Simon nikkede.
”Det er det samme med ’jeg’. Men kun lydligt. Det er som om fortidens retskrivere og giverne af
sprogets love for længst forstod det farlige i at lade det blive synligt på skrift. Vi siger jaj ’j-a-j’ et
lille ja og begyndelsen på endnu et. Det løber i ring. Jeget er ikke noget, og vi, der tror, vi er det, vi
er således heller ingenting. Hvor latterligt at ville være – et jeg. Der bliver altid slået handler af,
truffet aftaler, udfærdiget kontrakter på tværs af verdenerne. Hvem skal være hvad hvor?
Reinkarnation er en joke. Som om der var en stor kosmisk maskine, der bearbejdede dine
fejlbarligheder for at konservere dem igen, og igen og igen – for dine tårers skyld. Erindringer om
et tidligere liv er ligesom et utæt rør i en pneumatisk lukket system – et kort voldsomt udbrud og
en uundgåelig efterfølgende udligning gennem tilstedeværelsen af et massivt tryk. Hyperrummet
lagrer erfaringer, som gøder alle, der strintes med dem. I en eller anden supergeometrisk struktur,
hvad videnskaben kalder amplituhedronen, er der altid en hvis friktion af de geometriske legemer,
hvilket giver udslag i produktionen af mening gennem forskelle på det materielle plan. Godt og
Ondt er et uundgåeligt biprodukt og erindringen om tidligere liv er superformernes rotationer, der
giver sig udslag i oplevelsen af overhistoriske erfaringer hos menneskelige individer. Nogle gange,
naturligvis, bliver omtrent de samme konstellationer af materielle vibrationer samlet i det samme
individ. Der var for det meste tale om hyppige, men ubetydelige sammentræf. En siamesisk
perledykker fra det 13. århundrede og himmeldykkeren Jurij Gagarin delte f.eks. i deres tider
omtrent den samme konfiguration, ligesom der i historiens bærere af blåt blod har været en ikke
ubemærkelsesværdig evne til at bevare utilstrækkeligheder, der blandt jævne folk blev udjævnet på
en generations eller tos glemsel.
Nogle gange lækker energien dog ind som skærende lys i bevægelsen af de kosmiske hjul.
Brændende ild samlede sig i kroppe sat til at sætte verden i brand.” Simon smilede sit grove smil
til den lille mand, han måtte beundre så højt. Døren holdt han, mens de fulgtes ind i den undselige
bygning. Der gik en svag rumlen gennem gangene. Som nogen, der nænsomt stemte en kontrabas
langt væk.
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”Det er sådan et slags kontor” forklarede Jens. De havde endnu ikke mødt nogen. ”Eller, du kunne
godt kalde det en fabrik, måske værksted, men de producerer informationer. Det er vel et kontor.”
Simon trak på skuldrene. Han var ikke blevet fortalt, hvor de skulle hen. Det var som sådan ikke
usædvanligt, men han var ikke forberedt på dette. Væggene ved indgangen var udsmykket i
geometriske fraktaler. ”Fede mønstre!” havde det undsluppet ham med det første. Så var det så
småt gået op for ham, at der ikke var tale om maling. Idet de gik dybere ind i bygningen, gentog
formen sig på mindre og mindre skala. Til sidst kunne man ikke undgå at bemærke, der var tale
om fordybninger i væggen: farvede geometriske relieffer i en uhørt detaljegrad glimtede ad dem i
mosaiske kulører. Ved det femte relief kunne øjet ikke følge med til at skelne kanterne. Det var
som om gangen udvidede sig med en flod af ædelstene på begge sider. Endelig nåede de
endedøren dekoreret med en uhyre spiral og omslynget af mæander i marmor. ”Endelig. Det ligner
næsten en grav.” knurrede den store mand. Jens så frem for sig og tog i håndtaget.
Et skarpt lys og en detaljeret mekanisk snurren ledsagede dørens åbning. Simon smed paraderne i
luften af ren refleks, men skyndte sig at få dem ned igen, da konturerne bag døren tonede frem på
nethinden. I størrelse var der måske nærmere tale om en hall end et kontor. Det mindede Simon
om Aarhus H, men her var ligesom flottere og ikke så mange nederen mennesker at glo på. Faktisk
trippede der kun et par sorthårede mennesker rundt i den fjerne ende af hallen. Han kunne se nogle
løse papirark i hånden på den ene, som hun forsvandt ind i en åbning i endemuren. Det hele
virkede temmeligt seriøst. Han skævede til Jens, der grinede over hele femøren. ”Hovedkontoret!”
”Æh…For hvad?” ”Du får se. Vi skal herover.” Jens viftede med pegefingeren og stilede over mod
muren. Det var som om ingen havde set dem. Endnu. Jens bukkede sig ned og forsvandt ind i et
hul i muren til højre for dem. Inden han krøllede sig selv sammen, nåede Simon at tælle mindst
tolv af disse mærkelige, små, rundbuede indgange i det firkantede lokale. Der var tale om
romanske vælvinger; det vidste Simon selvsagt intet om, men at der foregik noget gammeldags og
uhyggeligt her, det var til at forstå. Han blev rent faktisk forbløffet, da han så de elektriske lys i
den snævre gang, de nu var på vej ned af. Der kunne lige så godt have brændt fakler. Stenvæggene
virkede levende som de stille stod og vibrerede. Simon førte en hånd over muren, men kunne ikke
mærke noget. Var det en luftpumpe, der længere væk ladede op til at puste bolde op? Var det her
bare et træningscenter for langt ude-typer som Jens?
Der var lys i mørket. Længere inde øjnede man skæret fra en lille lysende tingest. Den lignede en
frugt, nogen svingede med. En pære måske? Duh, Simon. Men ikke en el-pære. Nærmere en af den
slags leverplettede, runkede pærer af ubestemmeligt ophav, man finder i alt for gamle
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landsbyhaver; de, der egentligt ikke var søde, men bare lidt hårdere at gnaske. Den slags pære.
Hvis det da var en pære.
”Gå du derhen. Jeg har været der.”
”Skal du ikke med?” spurgte Simon
”Nej, det er din tur.”
Simon vendte sig bare om og gik stille væk.
”kærlige bølle.” Hviskede Jens uhørligt bag ham.
Det blev igen, som om den trange gang, udvidede sig, smældede, gav sig i leddene. Og hele tiden
dansede den lille pære monotont lidt væk, hele tiden lidt væk. Hans skridt rungede underligt hult i
mørket, som om de flyttede på underlaget, hvor han gik. Et øjeblik blev han taget af en ubehagelig
svimmelhed, så fortyndedes den af koldsved, og han blev kvik som i midten af en feberstorm.”
”Hvem er du?” kaklede en lille stemme inde fra mørket.
Først troede Simon bare, at det var indbildning. Så blev den højere - spændtes nærmest ud over
flere oktaver – indtil et kor af livløse toner slyngede ordene rundt igen og igen.
”HVEM ER DU HVEM ER DU HVEM ER DU HVEM ER DU HVEM ER DU HVEM ER DU
HVEM ER DU”
”Simon; Jansen” hans egen tone var skæv og uafmålt.
”Mon si? Ja, se! Kan det bruges til noget?” Der blev nærmest piftet til et sted længere borte i
tunnelen. ”Har vi den på lager?”
”Næææææææææææææææææææææ” gjaldede en fjern stemme tilbage.”Nåååååååååååååååååååå”
piftede stemmen tæt på tilbage. Den lille pære var forsvundet. Han havde ikke bemærket det, men
her var mørkt, og pludselig også stille.
”Hvad nu?” spørger Simon.
”Nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” viftede stemmen tilbage. Der gik en iling i gennem ham.
”Er det en af de høje riddere, der går gennem hallerne? Hvad laver du her? Du skulle ikke være
kommet.” Simon mærkede en hånd puffe til ham. Følelsen af en slåskamp, der begynder, følelsen
af ikke at blive elsket, følelsen af ham selv.
”Fuck dig.” Og et spark, som thaierne laver dem, træffer noget blødt og lægger benet ned. Nogle
tynde tråde danser i mørket. De er selvlysende i øjenhøjde. Han styrter i deres retning, men en
hånd holder ham tilbage: Den samme hånd fra storebror og skolegården, den samme hånd, der
tvinger dig i stilling, den samme hånd, der håner dig i dit raseri. Så lille kan man være. Han
prøvede at bevæge sig baglæns, men stærke arme holdt ham fast. Et stærkt lys skinnede i hans
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øjne. Han kunne ikke se det, for han kunne ikke se noget, men alting skiftede nærmest fra mørkt til
lyst; det gjorde ingen forskel at lukke øjnene.
’Simon Jansen?’
”JA!” Simon skreg
”Står du på listen?”
”Hvaffor en fucking liste? Selvfølgelig står jeg på listen, I har jo selv lukket mig ind!”
”Har vi det?” der gik en engel gennem lokalet. Det virkede som en evighed. ”Nåååååjaaaaa” lidt
muntert ”…Det har vi jo også! Her står det: Nesnaj Nomis…” skuffet ”Vi havde ventet os noget
andet, sådan en mandsling. Skal han være Paladin? En af de høje om bordet? Holger Danske?”
Så begyndte stemmen fandme at synge:
I alle de riger og lande
Den grinede hysterisk, en hul, ond latter.
Hvorhen jeg i verden den for
der var nærmest flere stemmer i den samme
jeg fægted med åben pande
Og de lo alle sammen.
For, hvad jeg for alvor tror
Latteren rørte ved ham. Lidt føltes det, som om han stod foran en F1-anlæg og fik hovedet blæst
igennem, samme krænkende fornemmelse. Erotiske silhuetter dansede nærmere. Hvad skulle det
forestille?
”Så man kommer listende i gennem slottet og søger hvad præcis?” snerrede den.
”Min ven sagde det.” Simon synes, han kunne høre sig selv hulke.
”Jens Bjældemager?” stemmen lo igen ”Selvfølgelig! Vi kender udmærket bette Jens, eller rettere:
Vi kendte ham, før han mødte os. Før det var smart, du ved?” Simon følte det, som om nogen
tjattede ham på skulderen. Han kunne stadig ikke bevæge sig, hvad der var langtfra behageligt,
men i det mindste følte han sig i øjeblikket uden for fare.
Her sidder man og har det, som om døden rider en til marked. Som decemberstormens hud, som
mørkets stemme. Nogen tænker dine tanker, nogle bliver til mere end du. Konturerne af tre
kvindekroppe vred sig i skyggerne med løfte om 3D og mere dybde, med løfte om 4D og
virkelighed: Giv tid og kom nærmere. Han smagte sved på tungen – en anden sved, en fremmed.
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Den trygge sved, De vises sten, mor og morfar. I næsen rev hans egen stank fra armhulerne:
Udstødelsens sved, han var badet i den.
”Hvad?” stønnede han af feberfostrene foran dig ”Hvad vil I mig?” ”Det er dig, som vil. Vi er her
bare.” nynnede kvindestemmerne drillende ”Hvad!? Jeg ved jo ikke engang, hvor jeg er.” Raseriet
nærmede sig hulken. Elverpigerne vendte tilsyneladende ryggen til, for der blev bælgmørkt. En
svag hvislen, en hvinen og noget stort, der pulserede gennem panden. Igen det rædselfulde
purpurlys, og lys var det alligevel ikke, for det var nærmest mørkere end mørket, det gjorde mørket
klart, defineret, lige til at røre ved, hvis man havde kunnet bevæge sig. Mørket blev til store
kattedyr, de brølte i det fjerne, mens den violette nat skar ham i øjnene. ”De munde er til mig. De
vil lave bøffer af mig.” gysede Simon og sled sig endnu trættere i lænkerne . Så stilhed, så sort, så
lyden af en hæl, der klikker i det fjerne, længere væk en piges hulken. ”Hvad har jeg gjort?” græd
Simon. ”Noget har du gjort…” svarede fars stemme ”Men hvad?” skreg Simon tilbage ”…kommet
her. Ingen kommer her uden skyld. Hvorfor skulle vi ellers bevogte jer?” ”Jeg har ikke gjort noget!
Ikke noget!” vrælede Simon tilbage ”Ingenting!”
”Ingen vandrer blandt tingene og giver dem navne. Vi leverer en vis orden. Se nu efter.”
Simon følte en hånd stryge sig over nakken, nærmest aggresivt og afventende. Så rakte den
igennem, stak fingrene ud gennem øjnene og trak de ansamlede tårer tilbage med sig gennem
hovedet. Simon følte et smæld som fra en elastik, da hånden forlod ham. Endnu et skarpt chok fór i
gennem ham, da han ramte gulvet og flød ud blandt stenene, vædede jorden og blev til ingenting.
Mørke blomster voksede op, hvor han lå, dystre gevækster drevet op af længsel efter det purpur
farvespil, der erstattede lyset i denne infernalske bygning. Her kunne man jo så stå og bare
blomstre for evigt, nåede Simon ligesom at ikke-tænke, hvad hedder det? Føle, inden de tre
elverpiger kom til syne og plukkede ham som et modent kål. Trefoldigt åd de ham, de hule
kvinder, trefoldigt blev han tygget, trefoldigt fordøjet, trefoldigt fordelt i deres tarme. Og så? Hvad
var det for en farve, hvad var det for farver? Hvid! Hvid var det, som skinnede på ham, hvidt lyset,
hvor han sad blandt hvide stene under lyden af et rislende springvand. Simon drog et suk, inden
forvirringen meldte sig. En hånd slog ham på skulderen, og det var, som om det hele skete igen, så
smilede Jens til ham: ”Fundet!”
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Syrebarnet i det gyldne æg
I nærheden af Stjernepladsen var Liv flyttet ind i et ekstra værelse i Jens’ treer. Han plejede at
dyrke skunk derinde og havde stadig et par blomstrende Satori til at bugne i det kunstige lys på det
lille værelse, hvor der var blevet trængt, efter den gravide pige havde klemt sin seng og kommode
hen under vinduet. Nu stank der tungt af hormoner og bugnende follikler på kammeret, som stille
blev mere og mere rodet til. I begyndelsen passede Jens sit arbejde, og Liv havde dagene til at
vandre rundt i stuerne. Hun plejede at vågne ved 11-tiden, tåge ud i køkkenet og sætte kaffe over,
mens hun rullede en joint af Jens’ tilsyneladende uendelige beholdning af hjemmelavet kief. Den
skæve rutine fortsatte i stuen, hvor hun drak sin kaffe. Jens havde ikke fjernsyn, så hun plejede at
være henvist til at stirre på det underlige, glimtende æg i stuen, som han kaldte fabergé.
Hun kunne ikke engang lugte skunken længere. Den hang i tøjet, i væggene, i håret, i munden og i
ånden. Liv gjorde sit for at lufte ud i lejligheden, men ligegyldigt hvad indåndede man en tung
atmosfære af røgelse og friske planter, cannabis, tobak og krydderier. Altid smagte man på en
fortættet luft, der ikke var til at skrabe af tungen, en svidende os af usynlige, skarpe lugte, så tung
man fik et indtryk af uendeligt, ubrydeligt tusmørke uanset tid på dagen, om der var sol eller, som
for det meste, overskyet og formørket ude. Overvægten af draperier, vægtæpper, skilderier og
ældgamle sofasæt fra Jens’ eller fremmedes fjerne, fremmede forfædre gav indtryk af
pulterkammer eller en arabisk bazar. Måske bare Bazar Vest. Der hang også altid nogen i Jens’
sofaer, selvom de ikke havde noget at lave der. Det var første gang i en uge, Liv var alene. Hun
havde sovet længe og lavet kaffe til sig selv. Droppede at komme til gravidyoga, for det var federe
at være alene, nu man havde chancen. Hun slængede benene over armlænene og stirrede op i
loftet. Hvornår havde hun sidst været i bad? Man glemte det midt i stanken af alt det andet. Hendes
øjne kløede. Av. Når hun prøvede at nå sine tæer kom der noget i vejen, som et let pres i to
retninger. Det var noget levende, noget levede endnu. Et barn. Stjernebarnet sagde Jens og kaldte
hende Stjerneliv. Sikke et liv. Hvad var det her for en situation? Hvad skulle hun gøre efter barnet,
med barnet? ”Ingen bekymringer” kunne hun høre Jens messe i baghovedet. Hun løftede afkræftet
sin HTC One fra kakkelbordet med de mærkelige ben (rokoko). Slidstærk telefon, holdt endnu.
Hvad lavede Sofie? SMS og så vente. Ikke så længe siden, hun tjekkede facebook. Efter fem
minutters venten kogte hun vand og drak en kop Nescafé. Her var der altid fløde i køleskabet. Hun
nåede næsten at glemme Sofie, inden telefonen afgav sit fløjtende løfte om menneskelig kontakt.
”Hej søde  Hvordan har du det? Går alt som det skal?” Rart med lidt bekymring. ”Går fint  Er
alene hjemme. Kigger du op?” ”Lidt travl. Ordner ting. Skal løbe senere. Stikker hovedet forbi,
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hvis det passer ” ”Cool  Er hjemme. Kom bare ” Nå. Hvad så?” Liv besvarede blikket fra en
beskidt, grotesk stodder på et fedtet kontrafej på væggen.
”Goya, Nordjylland” havde Jens sagt. Suk. Hun kunne lige så godt gå ind i Jens’ dobbeltseng og
spille den af. Graviditeten supplerede nærmest orgasmen med et indvendigt tryk. Lækkert. Det
gjort gik hun i gang med frokosten.
Hendes bryster var blevet større, ligesom de skulle, men forandringen i volumen var næsten
grotesk – de var spændte som æg lagt på flammerne, lige før de brister. Hun måtte hellere holde
Johannes orienteret. Han kunne sagtens være faderen, og så skal man have besked. Pludselig var
der mange ting at holde orden på; Jens hersede med hende for, at alting blev passet. Barnet var
vigtigt, sagde han. Det ringede på dørtelefonen. Hvem nu? Var det en tigger? En Blad-asiat?
”Avisor!” Lød det i den anden ende. Liv udløste dørlåsen. Kort efter bankede det på. Gennem
dørspionen skimtedes tre luvende skikkelser, hvoraf Liv genkendte de to: På den anden side af
døren stod Simon og Hamsteren utålmodigt med hver deres rygsæk og skyggede for en tredje,
ukendt person. Liv drog et suk og drejede låsen om. ”Hva’ så?” knurrede Simon uden øjenkontakt
og indtog stedet med ejermine. ”Liv!” grinede Hamsteren og gav hende et knus, inden også han
trillede ind i stuen. Tilbage stod nu kun den mærkelige, sorte skikkelse og stirrede. Han så
somalisk ud. Nikkede forvirret til Liv og blev ellers stående, hvor han stod. ”Hej” prøvede Liv
med en overvindelse af sig selv og strakte hånden frem. ”Liv.” Han kiggede mærkeligt på hende
og slog så et smil op bestående af misvedligeholdte, men alligevel stærke og kontrastfyldte tænder.
Et rigtigt negergebis. ”Du skal ikke tage dig af ham” skraldede Simon inde fra stuen ”Han har lige
været ude at klatre i træer, han samler på harpiks, dumme neger. Typisk abekat. Hans hænder er
sikkert helt klistrede.” Liv kiggede ned på hænderne på den stillestående neger – de var ganske
rigtigt møgbeskidte, der var ikke megen af håndfladernes blanke, pigmentløse hud at se. ”Hvad
laver han her?” råbte Liv ind i stuen. ”Beskyttelse og etnisk diversitet. Man er altid sikrest i et hold
på tre. Plus det ser godt ud at kende en neger.” Hamsteren lød som om det hele gav glimrende
mening. ”Hvad laver I?” spurgte Liv og lænede sig op ad dørkarmen til stuen. ”Biz.” brummede
Simon, mens han tømte de sidste hashplader fra sin rygsæk op på sofabordet. De brune plader
passede godt ind i stuens tunge farveskema. ”Kan de her være i sikkerhed et sted?” spurgte
Hamsteren og flashede en rygsæk fuld af løse kontanter. ”Hvad ved jeg?” Liv trak på skuldrene
”Har det noget med mig at gøre?”
”Nej” svarede Simon.
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”Godt så” Hun gik tilbage til køkkenet og ignorerede på vejen Somalieren.”Nigger.” tænkte hun,
mens hun tændte for elkedlen. Det gav et lille ryk i ham derude. ”Kunne han have hørt det?” Nej,
det var Khat og slunken mave og en død hjerne, der stod og gav nogle små ryk fra sig. Hvis han
ikke gjorde, som der blev sagt; hvad så? Hun kunne godt nok ikke rigtigt lide Simon mere, men
hun have alligevel ikke troet, han ville slæbe en voldtægtsforbryder med herop. Hun var jo gravid.
Hun sukkede og gik ind og henvendte sig til Hamsteren: ”Hvad er det meningen, man stiller op
med ham der?” Simon stirrede olmt på hende, og telefonen ringede i hans lomme. ”Ja. Ja, ja.
Okay.” Hamsteren spændte til. ”Det gør vi.” samtalen var slut. ”Kom” sagde Simon og fortsatte
ind på Livs værelse. I gangen vinkede han Somalieren med. ”Saml Livs ting sammen og flyt dem
ind til Jens.” ”Hvad?” pev Liv, mens drengene stoppede favnene med sager. ”Gør dig nyttig.”
svarede Simon og belæssede hende med tøj og den lille globus.
Liv ejede ikke mere, end de kunne have det på en gang. ”Her skal du bo.” rumlede Simon på Jens’
værelse, mens han smed tingene fra sig. Da negeren havde gjort det samme, tog Simon ham ved
armen. ”Kom.”
”Her skal DU bo.” buldrede han tilbage i grorummet/Livs eksværelse. Negeren bare kiggede på
ham, så satte han sig ned på gulvet. Simon smækkede og låsede døren.
”Hvad går det her ud på?” hylede Liv.
”Du får besked. Jens kommer snart:”
”Hvor skal jeg så sove?”
”Her velsagtens.” Simon forlod hende på soveværelset. Hun kiggede op på de to broderier, der
altid hang der. ’HJEM, KÆRE HJEM’ sagde det ene. Helt sikkert fra en genbrugs. ’DEUS EX
MACHINA’ sagde det andet. Hvor kom det fra? Liv forstod ikke, hvad de gjorde der i det hele
taget. De var ikke hyggelige, der var ikke hjemligt, men sådan var Jens, så meget forstod hun
efterhånden.
Døren smækkede i entreen. ”Hvad fanden? Så er far hjemme!” råbte han derude.
”Har I fået styr på sagerne?” lød det så ivrigt fra stuen.
”Hej Liv!” Jens’ grinende fjæs stak gennem døren. ”Jeg ser, du finder dig til rette her. Det er
fællesværelse nu.”
”Hvad med ham den sorte?” spurgte Liv.
”Det er vores nye husslave!” gjaldede det nu fra stuen. Han var allerede forsvundet.
”Hvorfor?” Liv susede efter ham.
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”Handling, Liv! Handling!” Har du ikke lagt mærke til, at tingene står i stampe. Der sker ikke en
skid her. Der er stadig alt for længe til du skal føde, og fostret skal ikke fostres op med tjald på
hjernen!” Han rodede ude i køkkenet. Liv gav fortabt og sjoskede tilbage på sit nye soveværelse.
Hvor kedeligt! Hang hun nu helt på ham? Nå, hvad? Hun rodede lidt i stakkene af snuskede billigog notesbøger, slog op i en, mens hun kastede sig på sengen, og forsøgte ligegyldigt at tyde Jens’
runer.
Jens forkynder:
Håbløst, håbløst, alt er håbløst
Hvem kender tiden, før den er væk?
Døden er blot den første trøst
De andre er latter og safran og blæk
Sådan et haha og meget morsomt. Get fucked ik’ og’ og han håber på en forløsning og at slanger
vil slå ham med rædsel og at gud vil give at dagen kommer hvor alting rinder til alting forsvinder
og giver sig hen i en evigheds vægelsind, når alting drejer til det drejer om og dejser i dejen inden
han ringer til lillemor og hun beskriver sin lede som et slot uden slot og det bliver tilstoppet i
slottet, når ringene drejer deres evigheder om ringene selv, men til sidst er det bare en slange og de
slanger vil, at Han giver sig hen til en nådesløs gud og de vil at han skal fortæres og de vil at han
render efter de tilrindende sande og ingenting og ingenting kan han huske og de digte han tænker
og de digte han skriver bliver forkerte og der er ikke noget udgivet forinden der i forvejen er
forvejet og fundet let og tungt eller lig lidt imellem og ja det kan vi bruge for der måtte jo være
nogle der kunne grave sig ind til en verden af visdom midt i hullet og han gør det sådan at han ikke
længere kan genkende sig selv og der bliver gjort en dyd ud af at se anderledes ud og alting er
tåbeligt og lettilgængeligt og afvejet på et spækbræt af straffe og død og hvis nogle kunne hugge
ham til i sukker havde de indsukret ham og sukket om han ikke ville komme ud og kun, fordi der
ingen damer er at spise, der hvor han bor er der andre, der spiser og forviser ham til rækkevidder,
han ikke kender og gør ham ked af det og bespiser ham med det der ikke kan spises men vises at
være noget andet end det burde være og det gør ingen forskel om han nu er tilforn eller til fadet for
var det ikke far og mor, de allerede havde serveret deres små kommaer i en gedeham eller –vams
og de kalder det vist fjederhamme nu om stunder når man må fjedre sig blandt udyr og håb på
respit og økonomisk gevinst og noget andet end dårligdomme og dårlig mad og alle de ting som de
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ikke vil men som de skal men som de må hvis de må for så må de godt og alting roterer som en
kalkun på ringe og alting drejer som en djævel på spyd og hvis stofferne virkede kunne han ikke
skrive og når de gjorde havde han ikke behov så han må sidde midt i mellem og have ondt på
begge sider af skellet for dramaet vil ikke holde ham oppe og han er grebet af dødsangst og
dødsdrift og de dimensioner der ligger imellem som er alt for få men alt for mange til at vælge
alligevel og hvis vi stillede os i tjenesten for røvhullerne og blottede vores røve for de små
indvandrerdrenge, så ville de bespringe os i et sekund så tak Gud at det ikke er tilfældet og at
alting hellere må blive til noget andet end at blive til mig og at blive hos mig. Så bliv dog fra og
ikke hos mig når jeg tamper mine termosokker under røvballen og håber, de giver pote en sidste
dag, en sidste ende et sidste drama, en dejlig dag uden død indtil den var der, og hvad gør man så,
man griner og man græder og man råber og man skriger og man skider og man lider og man må
vide at vide for Hviderne gjorde danmark hvidt og ingen har siden vovet at hugge en hæl af
helligdommen og hvem har ikke lyst til at myrde en lille perker, når han råber, jeg har i hvert fald,
hvad gør han her, den fremmede? Hvorfor blev han ikke, hvor han var? Hvorfor stoppede lægerne
ham ikke op i morens kusse igen og gaffatapede den til de var nået den svensk-tyske grænse og så
kunne man jo passende have passet dem op der og ladet os have kåldolmere og bornholmerure i
fred, for hvis jeg hører en til sige, at de bekymrer sig for verdens gang, så går jeg i stå og verden
med, men ikke før, vi har gjort det klart, at vi hader, og hader, og hader, og ikke gør noget godt for
den dulmende ækel der gemmer sig i sjælen og den er et sort puds, et sort lag, en sort slim, der
ikke kan afrøste sin ham, og den er indeni slangen og den vil ikke komme ud for den kan ikke
kende sig selv og der hvor den tog bolig og den hvisler over min ansigt og gør mig mere angst i
håbet om at jeg vil komme til fornuft og huske at vi bare er en slange der drømmer og selvom den
bliver til røg, når jeg ikke kender den, så kender den mig og kender min vej og vi vandre, hvor vi
vandre af dårskabens veje til visdommens kilder og når vi drikker drikker vi gift af den mystiske
kiste og kisten er korset og korset er overskridelsen og tværaksen der brydes og den lille barriere
de kalder frygt den frygter jeg ikke ej heller dødens od og disses ven mennesket for jeg ransager
der hvor jeg ransager og jeg dræber der hvor jeg dræber og jeg holder min dårligdom tilbage for
verden men det er ikke verden jeg vil skåne det er mig og det er i sig selv nok til at blive rasende
og kunne jeg ikke nok få lov at bytte den til en model, jeg ville bryde mig om, og kunne jeg ikke
nok få lov til at bytte min visdom til et pilleglas og en læge, men nej jeg er doktor og bøddel,
kæreste og kender dræber og anser og i det rige jeg bygger hører ingen hjemme foruden de giftige
og berusende og hvor der er nåde er der svaghed og hvor der er straf er der dårskab , der hvor vi
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danser, danser man uden arme og ben, uden muskler og blod, man danser ind i erindringen og en
erindring er et spejl og da vi faldt i gudshovedet da faldt jeg selv og jeg snublede og det var en
dato et tidspunkt og en begivenhed og det fald er der endnu men hører ikke hjemme i kalenderen
og hvordan skal jeg så komme ind til dødens vej, slangen der drømmer, drømmer dens dyd er aske
og askese og asklepios, men det er Rasputin og Rockefeller og Rommel og hvem ville ikke gerne
komme til kort hos de korthuse, man ser i fjernsynes, et fjernsyn, synes fjern, men det kendes ved
det nærværende, ligesom en fjende ikke er dig den dig er ligeglad med dig, men den med den
misforståede interesse og kunne jeg nære mig for igen at sige død ville jeg gøre det men det kan
jeg ikke, så jeg kalder igen på døden og husker hun er blød og indifferent, over alt andet
indifferent og ophøjet og sårbar og grisk. Ingen gud ingen frelse, ingen frelse ingen helse, ingen
helse, ingen engel, ingen engel, ingen gud. Vi er her alene og vi kommer alle sammen flydende
hernede. Hvor det lykkedes mig at gøre det godt, der gør de det i ånden og ikke i avind, hvor jeg
fejlede der herskede viljen til stilstand over tiden, hvor jeg lo, løsrev jeg alting på stedet, hvor jeg
huskede da drev jeg duer og kættere bort, hvor jeg glemte, da sov jeg. Ingen kender mig foruden
slangen, ingen tænker mig foruden slangen, ingen virkelighed over den drøm, der er ormens, hvem
kender ikke urternes slange, når kongen kommer hjem?
Fortsatte det? Liv skælvede og bladrede uforstående og utilpas lidt videre i kinabogen. Hun fandt
et sted med roligere håndskrift.
Gå ind i trancen, tøm dit blik, lad evigheden stige ned i al sin bestemmende vilkårlighed. Føl
fjerene om hovedet, mærk din bronzebrune hud og dit udstukne næseben pulsere, se de erobrede
ofre vride sig under visheden om, hvad der kommer. Se dem skrige på livet, mens du ved, at en
guddom venter dem hinsides.Tilspids stenen, kold obsidian, mærk blodet, der strømmer over
stenens sorte æg, sortnende rød og så den gule galde. Sønderrivelsen af Mayas slør, offerpræsten
venter tavs og stolt i et øjeblik uden for tiden, i forståelsens tidløse ubevægelighed vælter han
hovedløse kroppe ned i Tlalocs brønd. Vi kommer alle sammen herhen på et tidspunkt.
Jerusalem år 1100: Badouin i procession mellem sønderlemmede kroppe – ligene af skændede
arabiske kvinder, deres slør revet itu, af jødiske drengebørn, deres skrig høres endnu, ligene af
voldtagne og hjælpeløse kalder på Abrahams gud under messen af Latin, langsomt, langsomt
skrider vi mod Den hellige grav. Konstantins kirke – den sværdstrunke Krist – hellige krigere
bortmaner forne tider, kalder på nye aldre.

76

Det måtte være det. Liv sneg bogen tilbage i stakken. Hvem var han denne mand? Hvad ville han
med alt det her? Hvorfor var hun her? Alt sammen ubehagelige spørgsmål, som Liv aldrig ville
være i stand til at besvare. Men hvor kunne man tage hen? Far forlod dem for længe siden, mor
døde af livets dårligdomme for år tilbage. Liv var hjemløs. Sofie? Kunne hun hjælpe, kunne hun
gøre noget? Hvis Liv kunne snige noget opium ud af Jens, der kunne gøre det for husleje. Kunne
hun ikke leve på en madras i hendes køkken, ligge lidt på stuens sofa?
Så kom Jens ind. Selvfølgelig.
”Her!” ivrede han med et underfundigt smil. Der faldt en par dråber på hendes hud. Hun genkendte
flasken. Mentoldråber. LSD. ELeSDE eLeSDE Elesdé. Så for pokker. Så for Satan.
”Smil Liv” Han strøg hende over håret. Det var faktisk rart.
”Det er godt for det hele. Vil du have et foredrag om syrens fordelagtige virkinger på
organismen?”
Liv rystede på hovedet.
”Kom” sagde han og tog hende ved hånden. ”Vi skal køre et program.” Der strømmede iver og
varme fra ham. Hun blev ligeså stille glad. Hvorfor ikke?
”Hvor er ham negeren?” mumlede hun.
”Bag lås og slå! I lænker! Hvor han hører hjemme.” Jens vendte sig om.
”Du skal ikke være bange, Liv! Med mig flyder alt i dets bestemte retning.” Han kiggede hende i
øjnene og klemte hendes hånd. Det virkede ikke engang seksuelt. Hvad var det her for noget?
”Ligesom en flod, vild, men inddæmmet af frugtbare bredder, beboet til alle sider. Panta Re, siger
de vise. Du har meget at lære endnu.” Han grinede lunt. Det lod til, at de var de eneste i
lejligheden, måske foruden den indespærrede neger og skunken. Hvad nu?
Jens havde lagt måtter frem; over for hinanden.
”Og nu!” Gravid yoga. ”verdens bedste måde at komme ind i rusen” hvinede Jens og indtog alle
fire, ”Vi starter i katten” Liv slæbte sine hænder og ben på plads og mimede Jens’ instruktioner.
Det lykkedes hende at fange vinyasaen, som Jens udtrykte det, tiden forsvandt. Der var stjerner i
hjernen.
”Noget døende. Noget, der aldrig blev født, men altid har været her hos os. Det er det, vi forsøger
at hjælpe til verden, at tage form, at lade sig tilbede. Forstår du, hvad jeg snakker om?”
Liv rystede på hovedet.
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”Godt” sagde Jens ”Så er vi frie til at arbejde. Glem dine tanker, de gør dig ingen nytte, hvor vi
skal hen. Glem også dine følelser, hvis du kan. De betyder ikke noget under det eviges blik. Du
gør højst dig selv til grin.” I et splitsekund virkede Jens alvorlig, næsten skræmt, så vendte
latterbrølet tilbage, mens han bad hende strække sig op i en hund med hovedet nedad. ”Det der
glimt i ædelstene, det der tryllebinder os ved diamanten, det er stjernelyset – det eviges øje, der
kigger på os. Jeg ved godt, at du bare en en forvirret lille pige, Liv, men du skal føde et barn, der
vil bremse firmamentet, som vil bringe verdens malstrøm til ro, som bliver universets navle. Ved
du, hvad det gør dig til?”
Liv rystede stadigt svagere på hovedet bange for at komme til at græde pludseligt.
”Den hellige jomfru.”
Hun var nødt til at smile af ordet.
”Det er rigtigt. Du ved jeg er vanvittig, men det her er rigtigt. Du er hellig Liv. Ved du, hvad det
gør mig til?”
Intet svar.
”Jeg er manden med æslet, fødselshjælperen, kongemageren. Du skal ikke være bange, for jeg er
kommet for at beskytte dig.”
Ned af Livs kinder trillede et par tårer, det var som om syren var begyndt at virke.
”Smerten er den største læremester; føder og fødselshjælper.” smilede han.
”Så man er nødt til at overgive sig til smerten, indse, at det er et eneste rigtige, den eneste lov over
livet er smerte, ingen anden udvej, intet andet himmerige, ingen synd, ingen frelse, ingen død,
ingen hjælp. Her står du, du kan ikke andet, for jeg har sat dig der. Og hvorfor ikke drive rovgæk
på livet så længe og gøre det til grin og til skamme og til rigtigt og forkert. Der er ikke ord, der
dækker, ikke ord til noget formål, ikke rigtige ord, ikke vers, ikke metre, ikke bare noget smukt
eller vægtigt eller sandt eller godt. Bare dette stykke papir, de kalder menneske, vægtet og viet til
vinen og til livet og til frelsen og til det rigtige og til det forkerte. Dette forbandede rigtige og
forkerte, dette ikke-vin, de kalder moral. Hvor er jeg strandet, hvor øde, hvor forladt. Hvorfor lader
jeg dette menneske drive mig rundt i manegen, hvorfor er det ham og ikke mig, der kommer for
skade at gøre andre ondt, hvorfor kan jeg ikke vie mig til livet, som du vier dig til døden, hvorfor
dette mudrede felt af firkanter og sekstanter og tant og fjas og det, der lodder dybden i det
uendelige, og det der gør det rigtigt og godt og sandfærdigt. Det der er indtagende og
undertagende. Det der ingen steder vil havne, hvis du ikke skubber det. Det der vil, men ikke vil,
den der vilje, der ikke er begør og det der begær, der er alt andet end vilje. Så prøv dog at kravle
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tilbage på bussen, prøv at blive elsket af et menneske, der ikke vil dig det godt, prøv at blive drevet
til vanvid af din trang til at rulle dig i affald, at køre dig færdig blandt de ufærdige at være tilstede i
andres larm. Den frenetiske støj fra et menneske, den djævel fra en rokke, der rokker og vugger
dig under i drømmen, der aldrig slutter på ryggen af en slange, som dræber dig, før du er født, og
føder dig, før du dør. Hvem ville ikke hellere gøre noget ud af savværket, gøre livet til et lys for de
tilstedeværende, gøre savsmulden til muld og jord og himmel og hav og ængstelighed og ræs efter
vind? Ræs racen ren, rens dig racemisk, ret dig op, tag dig sammen. Der er kun ensomhed i dette
liv, kun et mord, kun en ringe trøst for en sølle drager af særlige værdier, for en allerhelvedes
rasende rutsjebane, som farer rundt i omkredse for at gøre mig ondt og som aldrig kom til himlen,
hvis det ikke var for de dræbende ord, den sendte tilbage. Når ordforrådet er så meget større og
alting trækker sig sammen til en ræling af rækværk og døgenigte, drønnerter og dagdrømmere på
hash og opium og lsd. Og Gud ved hvad ellers de føjede til efter man holdt op med skrive historie
og i sandhed er der trængt om pladserne og en død og en levende er den samme valuta, som den
man bruger på børsen i New York og Moskva, hvorfra jøderne som bekendt skulle styre verden,
således talte profeten Goebbels, og var du ikke havnet her hos mig, så var du nok havnet et
lignende sted, for det er som om man ikke kan frasige sig en besættelse, når den først er til stede,
og mørket skinner i mørk majestæt. Du ville næppe have set mig komme til orde, for hvis du
gjorde, ville du dreje en langhals på verden og stedet og alle ville rokke ved verden og leddet, så
lad mig sige, hvad jeg kom for at sige, lad mig sige, hvad jeg ville, søde kvinde, dejlige dame, du
skal dø, det skal du eddermame, for jeg er ikke kommet for at snakke, nærmere kommet for at
takke, og gå min vej, og så en lille straf til verden for død og ævrighed. Vi gør det til noget godt,
gør vi. Vi rejser verden op fra bunde og giver den de onde, den verden stik retur. Rend mig i
kukkeuret, en mekanisme bygget til dagligstuernes faraoner, den lille dræber med de store
tandhjul, ham der elsker at trykke på knapperne og røre ved safterne og lade alting rette sig ind
gennem et måneskær af kompression, kunne du bare befri for den byrde, det var at være, ville det
være det hele værd. Så glad du gør mig, elendige, så elendig en glæde, den trænger til en afrettelse
og ingen steder skinner verden dystert ret og blot, giv mig den tilbage, giv mig et komplot. Gør det
til en lasso, gør det til en fare, det er kun angst, der holder mig at vare, for far og fare, farlig færd,
for rene, tænkte tanker, sæt en bestilling i mit sind, så alle hjerter banker. Men hvorfor kan man,
jeg, ham der, en eller anden ikke forlige sig med forskelligheden og spar mig for det gutenbergske
lort. Hvorfor kan du ikke det? Det må for fanden kunne lade sig gøre at være lidt menneskelig og
overbærende og gøre alt godt og gøre det rettidigt og retvisende og her er vi på rette spor, den snor,
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jeg følger følger lige fra helvede ind i himlen med livet som en lille forhindring undervejs, og
hvofor ikke ødelægge denne himmel, hvorfor ikke forhindre dette mord, som om det ville gøre
noget rigtigt, som om det ville gøre noget godt? Tænk ikke på frelsen som en god og venlig
rettesnor, tænk på mit ord og giv mig noget tilbage tillige. Byg mig en kirke, fold mig en bro, gør
det du retteligt vil, kan du tro. Rend mig i røven, skriv mig et kvad, fuck nu det hele, nu går jeg i
bad.”
Jens rejste sig op og forsvandt.
Liv sad stivnet tibage. Væggene bevægede sig, hun kunne høre Jens synge fra badet. Hvad nu?
Væggene pulserede, fra det aflåste kammer hørte hun truende trin.
Gem et lille smil
Hvorfor gik hun egentlig fra ham? Johannes slog øjnene op og rullede lidt på stedet i det snuskede
sengetøj. Nu kunne det jo sagtens være sådan, at hun egentlig havde syntes om ham, at han
egentlig havde været en helt tilforladelig kæreste. Engang. Men hvad var gået galt? Hvad går galt,
bette Johannes? Vil du ikke se, at du ikke kan elske. Du kan ikke engang græde, dit bette pjok,
hvordan vil du så elske? Hvorfor overhovedet stå op? Disse monologer, denne samme spørgen i
ensomheden, var blevet hans nye liv, hans arbejde. Johannes havde forladt alle forestillinger om en
skæbnekamp. Det var ikke fordi, der blev afgjort noget væsentligt her i kammeret, her til aften, her
til morgen, nu til middag. Man var måske kaldet, men ikke udvalgt. Kendte han nogen, han kunne
ringe til i dag? Han gennemgik et par personer. Hvem havde han ikke generet længe, hvem ville
ikke finde det sørgeligt at tilbringe et par timer i hans selskab, i hans skød? Suk. Uglen? Naarj, og
så igen. Al den vold og truck-brok og sørgelige socialrealisme var næppe mere opløftende end at
stirre på klubværelsets vægge. Hvad kunne der gøres, hvis ikke dette skulle bremses, inden det var
for sent. Var det for sent? Johannes vidste det ikke længere. Han vidste ingenting, han vidste kun,
at han ikke længere gad vide, når alt viden havde bragt ham var ulykke og stilstand og
fremmedgørelse over for denne verdens herligheder. Hvad var en blomst andet end et af jordens
tusinde kønsorganer, der enfoldigt støder til hinanden, inden det er for sent? Hvad var overhovedet
køn andet end glemsel og identitet? Hvad var krop andet end smerte og hentæren? Han hostede
igen. Forbandede hoste. Det var ligesom at trippe – så snart evigheden lukker dens porte op, kalder
kroppen med urin og sæd og snot og lort og sult. Gå til din grav med et lille smil på læben. Gem et
lille smil til det bliver gråvejr. Husk for satan at være glad.
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Hvem sidder der bag skærmen?
Johannes nærmest stønnede ordene
Med klude om sin hånd
Megatrist, ik’ å’. Så megatrist var denne lavstammede by, at man ikke engang gad pointere det.
Det var en almindelig opfattelse, og kom man for skade at lufte den, troede en anden bare, man var
ude på at gøre sig interessant. Suk, Århus. Lorteby. Lort. Johannes havde tændt en cigaret. Han
gad ikke gå ud og blande en kop kaffe endnu, men nikotinen spillede sit afslappende spil og
løsnede tarmene op indefra. Ud på lokum, ik’ å’. Så var det endnu engang toilettets pressede
privatliv. Johannes kunne dårligt huske, hvornår han sidst havde nydt et afslappet toiletbesøg.
Enten var det koldt på klubbaderen med linoleumsgulvet, eller der sad en anden ved siden af, der
åbenbart ikke havde problemer med semi-offentligt skideri og mindede Johannes om, hvor
dysfunktionel han var. Nogle gange kunne man høre fjerneren eller en samtale, der lød som TV
inde fra et tilstødende værelse beboet af en 19-årig Connie med for meget mascara, bildæk og
grimme veninder. Det kunne være rart, hvis der skete noget, bare et eller andet, bare noget. Det var
røvkedeligt at rende rundt på Dødsgangen og ikke vide frem eller tilbage, det var røvkedeligt at
gennemleve den samme tomhed, tænke over de samme tab, dyrke den samme angst for det samme,
uforanderlige ukendte. Selv lorten havde samme farve og konsistens som i ugevis, inaktivitet og en
kedelig kost havde berøvet den for egentlig stank eller karakter. Nu hang der bare en let sødlig duft
af fordøjelse og skovbund over båsen, mens han sked. Den kunne dårligt nok lugtes længere, men
den var der. Hvorfor forlod hun ham egentlig? Åh, Sofie! Var vi da ikke gode sammen? Elskede
du mig ikke til trods for mine anfald? Var jeg da ikke god, bortset fra, når jeg ikke var det? Var du
da ikke også ensom, før du mødte mig? Nu var han i det mindste i nærheden af køkkenet og fik
kaffen basket sammen, inden sengen kaldte igen. Melankoli og morgenonani. Tilbage i reden og
kigge på telefonen. TV’et kørte: Natasja Crone snakkede om Obamas sikre genvalgsudsigter med
svømmende øjne og et længselsfuldt tonefald. En flødeneger og et yuppiesvin, så hellere
mormonen. Der var nødt til at ske noget. Ikke at Johannes have spor lyst til begivenheder, men
noget andet var helt sikkert at foretrække. Han var sulten, og hvor gad han ikke spise. Men han fik
det dårligt af smøgerne, og det var et sikkert tegn på, at noget måtte indenbords – lidt virkelighed i
maven for igen at slippe væk. Han gik ud og stegte pølser. Med æg. Billig Fedt og protein – et
sikkert værn mod tobakskvalme.
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Noget lå og flød i sengen, da han kom tilbage; noget, der ikke plejede at være der. En fed,
glinsende sten, nærmest svømmede rundt i sengen. Ligge stille ville den ikke. Da Johannes endelig
fik fat på den, steg en brusende lyd som konkyliens op fra den knyttede hånd. Den var varm,
stenen. I et lysglimt kom et fatamorgana til syne og lettede til fordel for et andet, inden ordet
kunne finde frem til en beskrivelse. Enge, bjerge og søer, stjernehimler og glimtende solskin. En
ubehagelig kontrast til klubværelsets afgrænsede trøstesløshed. En brændende brusen tiltrak sig
absolut opmærksomhed. Johannes’ arm føltes som et blylod, omkring ham blomstrede rummet
rundt i flydende, uoverskuelige kompositioner. En forgrenende, futonhård mathed stemte sindet til
en blank overflade; der var ikke mere af ham selv hinsides. Alt fortonede sig i en matsort glinsen
som i en nat uden skyer og uden stjerner. Det mørke, han flygtede fra, det var her nu. Han huskede
katten Fister, der løb under et dæk og fandt sig nogle flere striber. Johannes havde skovlet ham op.
Den sov hos ham af natten, siden den var 8 uger – alt for ung, det havde været ulovligt i dag. De
gamle havde været ligeglade, han havde grædt i en uge, i hvert fald de seks dage. Han tænkte på
ydmygelser, blottelser og skam uden navn og orden. Men de kom fra hans liv. Og alle de der
forlod ham. De gik deres vej – ligeglade som ham. Sort, helt sort, en sort skikkelse af mørke foran
ham, så fordunstede bevidstheden.
Han vågnede i en ram og klam pøl af sit eget sved.
”Det ser sort ud, Johannes” Stemmen lød hvisketrøstende, kom nærmest inde fra øregangen.
”Hvaaarrrh?” rallede Johannes tilbage.
”Hvor vil du hen lille ven?”
Der kom ikke noget svar.
”At kende sig selv er ligesom at kende en dæmon i lænker, der er ingenting tilbage andet en
spejlets triste stolthed.”
”Nu igen!” tænkte manden på gulvet ”Hvofor? Hvorfor? Hvorfor?” fortsatte han dernede ”Der er
ingenting tilbage. Al råddenskab i mig er kommet udenom. Nu omkranser det mig som et
voldgrav.” Johannes slog øjnene op og begyndte at rejse sig ved at spænde lidt muskler i den sure
vom. Der var virkelig ingen foruden ham på værelset.
”Så det…” drillede det videre inde i øret. Grebet af en tung og brændende fornemmelse forsøgte
han at løfte sin højre arm. Det lod sig ikke gøre. Den klyngede sig livløst til gulvet, en dødvægt på
hans side, en pæl i kødet.
”Flyv, Johannes, Flyv, rejs dig op og flyv.”
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”Hvordan?” hulkede han uden at diskutere med Stemmen. Svaret kom som en handling, et lille
chok, en lille summen, en strøm i kroppen, en drøm om rejsning. En fremmed kraft griber gulvets
lade kød og rejser det til nye bedrifter, uden tanke, uden muskler løftes lille, tykke Johannes på
sine hæle. Afstivet stående som en tinsoldat på parade iagttog Johannes, hvorledes en magt uden
hoved og hale stillede ham an på benene og begyndte sit skjulte, mørke arbejde.
’Hvorfor vandrer du så silde til stævnemøde med stormen? Hvorfor kommer du alene, onde ånd,
hvorfor ikke med dig det hele befriede Helvede?
”Hvad er det for et mørke, der sænker sig over mig? Hvorfor dette hvorfor? Hvorfor ikke trænge
igennem?” Der var en smerte i hans lunge i hans bryst, livsens nød, der ville døde ham. Og
alligevel var der noget sigende i hans blik, i retningen, det gik i, at alting skulle falde fra hinanden,
når man stirrede på det, at ved den mindste koncentration spaltes alting i bidder, kollapser i et
mareridt af intransitive følelser. Der er nok at se til og ingenting at gøre i det virvar, det virvar,
Johannes befinder sig i.
”Hvor finder du trøst lille ven, hvem skal hjælpe dig på rette fod?”
”Hvad med jer? Jeg troede, I udrettede mirakler.”
”Vi er her kun til råd og vejledning, til sjov og spas. Hvem er det lige, der har form her?”
”Men stenen?” Johannes stirrede rundt i lokalet. Han kunne ikke få øje på den.
”Vi dukker op, hvor vi hvil, når vi vil, som vi vil. Det duer ikke at lede efter os. Du har alligevel
ikke nøglerne.” Det fnes i hans øre. Stemmen kom måske nærmere fra kraniet nu, den lignede til
forveksling hans egen.
”Så giv mig dog en tråd at følge!” peb Johannes.
”Du skal ikke vente ved den sorte boks. Der kommer et svar, når alting falder på plads i
virkeligheden. Du har stadigt et arbejde at gøre, vores elskede lille skvat. Stå op og sov ikke mere,
hvor du bliver ført hen, er der tunge lodder at flytte, pyramider at bygge.”
Og han rejste sig op; nærmest af sig selv. Hvor er stenen nu? Hvem vil overhovedet tale til mig?
”Kan jeg ikke bare få lov at dø!” jamrede han og øjnede i samme nu noget blinkende i sengen.
Der var også en lyd, næsten en ringen. På vej mod sengen genkendte han fænomenet: Nogen
havde kontaktet hans Iphone. Fucking Iphone. Det var Sofie. Hvad nu?
Kvinder, børn og mænd
”Hej Johs. Har du tid? Er du alene?”
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”Ja” sukkede han.
En lille pause.
”Hør Sofie…. Jeg er ked af det dengang. Uacceptabelt. Jeg skulle aldrig have lagt en hånd på dig.
Men jeg elskede dig.”
”Det er ligemeget, Johannes…” Lød hun streng? ”Jeg ved godt, du ikke havde det godt; ikke har
det så godt.” Stemmen tøede op ”Vi er jo bare mennesker, ikke?”
”Jo…” Burde han være lettet?
”Jeg ringer om Liv.” Han var ikke lettet.
”Hvad med hende?” Chokket genlød i stemmen. Kunne han aldrig skjule noget?
”Du ved godt, hun er gravid?”
”Jeg har hørt det, ja.”
”Det er dig, der er faren.”
”Hvor ved du det fra? Jeg vil ikke direkte tilsvine Liv, men hun har satme ligget i med mere end
det halve Århus. Hvorfor mig? Vi har kun knaldet et par gange. Tror jeg.”
”Johannes, Johannes.” Man kunne høre hende ryste på hovedet i den anden ende ”Jeg har givet dig
skyld for meget, men en ting, du kan, en ting, du er velsignet med, er en koloenorm pik. Jeg har
aldrig set noget lignende, det er der ingen, der har!” Sofie lo. Johannes smilede og slappede en
smule af, mens hans genkaldte sig pigeansigters benovelse, idet han pakkede bæstet ud. De havde
været for få – de benovede og villige tøser. ”Du kommer direkte op til æggene og lægger en
kæmpe ladning. Jeg er sikker på, at det er dig. Du er sindssygt frugtbar, din usunde stodder.”
Det var vanskeligt at være fornærmet, men alligevel var det for stor en kamel at sluge. ”Vi får se,
Sofie. Når barnet kommer, tester vi. Indtil da er det alles og ingens problem, mest Livs. Hvor er
hun nu da? Hvad sker der med det barn?” Man fik det godt af at sætte sig igennem. De skal heller
ikke komme for godt i gang, kællingerne.
”Du kommer ikke for meget ud, hva’?” Man vænnede sig alt for hurtigt til tonen fra dengang;
sarkasmens sindige bittersødme. ”Hun bor jo hos Jens. Det er helt fucked, tror jeg. Jeg ved ikke,
hvad han har gang i, men hun er helt fra den.”
”Du kender Jens.” Han sukkede.
”Det her er værre, end det plejer. Kender du til hans planer? Hvis han har nogle?”
”Hvem kender Jens’ planer?”
”Jeg troede ligesom, han godt kunne lide at prale til dig. Er det ikke det, du gør for ham?” Det gav
et gib i Johannes.
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”Hør Sofie. Jeg ved ikke noget om Jens. Jeg tror ikke, jeg kan være far til det barn. Det er også lige
meget. Jeg er ked af det med os to.”
”Johannes…” Sofie lød utålmodig.
”Hvis jeg nu var et bedre menneske. Jeg var jo også meget sød.”
”Du er skæv, Johannes.”
”Det er vi jo allesammen.”
”Ikke ligesom dig, ikke i det sorte hul.”
”Hvaffor et hul?” Man måtte alligevel blive lidt fornærmet.
”Jeg sagde, at du var skæv, ikke dum. Hold nu op. Hvornår har du sidst ført en meningsfuld
samtale med nogen?”
”Jeg troede, det var det, jeg prøvede på.” Han sukkede såret.
”Jeg prøver bare at få dig til at gøre det rigtige, når du nu har haft pikken i postkassen.”
”Sofie. Kan vi ikke snakke om os to?”
Jeg gider ikke, Johannes. Hvad vil du sige?”
”Jeg har ikke lyst til noget. Jeg gider ikke læse, jeg gider ikke spise, jeg gider ikke se film, høre
musik, jeg hader stofferne. Det her er noget lort. Sådan pejede jeg ikke at have det. Jeg tror, jeg
elsker dig. Stadigvæk.” Der var stille i den anden ende af røret. Så et langt suk.
”Johannes… Hvad vil du have jeg skal sige. Skal jeg kalde dig en lort og lade dig være?”
”Nej. Nej. Det er dejligt, du ringer.” Nogle gange er man for desperat til at føle sig ydmyget.
”Men jeg vil dig jo noget helt andet.”
”Hvis Liv vil have mig til at deltage, må hun selv løfte telefonen. Hvad er det her for noget? Er du
bare ude på at lege med mine følelser?” Kunne en tåre tvinges frem? Kunne man være heldig nok
til at gøre stemmen lidt grådkvalt?
”Det klarer du fint selv, Johannes. Giv dig selv en pause. Husk at være lidt god ved dig selv.”
De kom faktisk, tårerne ”OK, Sofie. Hvis det var det. Pas på dig selv, hav et godt liv.”
”Ja, hejhej.”
Der blev lagt på. For satan, Johannes. Hvad gik dette ud på? Denne rådnende ensomhed og så
disse små dæmoniske indspark fra de sidste rester af menneskelig kontakt. Kunne de ikke lade
ham være? Og så igen. Nu skete der noget, Johannes. Morgenen virkede hidtil som en drøm, man
måtte næsten være lykkelig over selve begivenheden. Men hvad nu? Jens måtte hellere forklare,
hvis han kunne lokkes til at give et svar. Inden da en joint, som Johannes hurtigt krøllede sammen
og forsøgte at aflive samtalen over.
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”Johannes!” Hvinede Jens i den anden ende. ”Hvad får dig til at bryde tavsheden?” Folk vidste
godt, den var gal med ham. De snakkede alle sammen. Om ham. Men så igen, de var alle sammen
fucked, så hvad betød det egentlig? Ikke noget. Find dig nogle bedre bekymringer, Johannes. Hør
nu bare, hvad manden har at sige.
”Sofie ringede…” svarede Jens
”Sofie! Min yndlingsmorfinluder!” grinede stemmen i den anden ende. Det vendte sig i Johannes.
Hvor var følelserne henne; hvis de overhovedet fandtes?
”Hun påstår, jeg er far til barnet…”
”Det er vi allesammen, Johannes. Det har jeg jo sagt.” Den nedladende og overbærende latter blev
ved.
”Jo, men nu har Sofie bare fået den idé, at jeg skal redde Liv fra dig og Simon, og hvad ved jeg.”
”Det kan jo ikke være min skyld, Johannes. Du har aldrig kunnet vende det døve øre til
kællingerne; det er en af dine grundlæggende mangler som menneske.”
”Men hvad skal jeg gøre?” spurgte Johannes ude af stand til at tage til genmæle.
”Ring til hende og bed hende om at komme herop. Det løser sig, Johannes. Vi holder en fest. Du
skal med.”
”Fest…” tænkte Johannes ”…Der er ingen fest tilbage. Kun sorte sten og mørke.”
”Du skal med.” Gentog Jens.
”Jeg ved ikke, Jens…”
”Sludder. Du skal med. Du har godt af det. Hvornår har du sidst været ude?”
”Tjaaah…”
”Klart; så er du nødt til at komme. Vi vender os mod Kabaen. Det er Eid-fest. Jeg har hjembragt en
vaskeægte neger, og der bliver festlige indslag. Du kommer. Sig til Sofie, I følges. Kom fredag,
kom.”
”Tjaah…” tøvede Johannes, men i den anden ende var der allerede lagt på. Sådan blev det altså.
Alrune
Sofie sukkede og lagde på. Mænd; man måtte presse dem, hvis man ville have noget ud af dem.
Men det var nærmest blevet en vane. Mænd presser gennem fokuseret nedbrydelse, kvinder
presser gennem udeladelse. Hun havde øvet sig i en lang strøm af udeladelser og mådehold,
kunsten var at nægte dem livet gennem en ophøjet selvtilstrækkelighed og så på det rette tidspunkt
slå til og åbne munden med et tvetydigt og undergravende kompliment. Hun så ind i de blå øjne
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med de små pupiller omkranset af de rødblonde lokker. Man måtte være stolt af den kontrol, de
afslørede. Ingen havde noget på hende og alle ønskede mere, hun ikke ville give dem. Sådan var
hun lykkelig og sådan kunne hun udholde de andres ulykke. Den hellige jomfru havde ikke gjort
det bedre i sin levetid, og hun ville aldrig nedværdige sig til at blive nogens tjenende
moderskikkelse – der var drømme og planer at realisere og andre, der kunne frelses gennem
hendes eksempel, men det krævede den naturlige distance og ophøjethed, som hun var velsignet
med. Hvad ville der ske, hvis hun ikke bremsede Jens? Hun lagde mascaraen færdig, slugte en
pille fra skabet bag spejlet og gik ud og så til kyllingen i ovnen. Den havde stået der længe. Alt
godt i denne verden beror på tid, og hun mestrede den kunst som ingen andre. Det var
hemmeligheden i at væve skæbnetråde – at forstå tiden. Jens forstod det ikke, og Johannes var en
slave af sin utålmodighed, sølle mænd. Og hvad med resten af staklerne? Kunne de overhovedet
udrette noget nu, hvor alting var kørt op i en spids? Sidst hun talte med Liv havde været en lang,
ynkelig hulken i den anden ende af røret. Hvad gjorde de ved hende derovre? Hun ville ønske, hun
havde rådet hende til en abort. Hun tænkte på sin egen og glædede sig over, hun ikke slæbte rundt
med Johannes’ sølle yngel ved barmen. Så havde hun oven i købet fået en spiral ud af det, det
bedst tænkelige værn mod alt det had, de slæbte rundt på i de små pikke.
Del 4
- Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeter ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte
ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.
Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig,
før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! (Matt. 23, 37-39)
Festens børn
”Er der overhovedet nogen forskel på ondskab og dumhed?” spurgte Jens forsamlingen. Han
kiggede rundt og fik ikke umiddelbart noget svar. Han forventede heller intet.”Asener…” tænkte
han ”…Lige til at ride på.” Hvis nogen overhovedet vidste, hvad Jens tænkte. Gemt i mulmet var
hans tanker om denne aften, gemt i mørket som torden, var de tanker, han tænkte. Men han havde
overvejet denne aften, overvejet i heden, der går forud for en sommerstorm, selvom denne kom en
vinteraften.
”Hvad med dig, Johs?” Han kiggede over på kammeraten, han havde lokket ud af sit skjul ”Har du
et bud?”
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”Jeg ved ikke, Jens. Jeg gider ikke diskutere. Hvor vil du hen? Synes du ikke, et folkemord virker
meget begavet? Det kræver da lidt overvejelse. Disciplin og omhyggelighed, rettidig omhu. Alt det
der pjat. Hvorfor skal vi snakke om det nu? Jeg troede, vi skulle have noget at spise.”
”Det skal vi også! Selvfølgelig skal vi det. Føj nu jeres vært en smule. Jeg har en mening med det.
Og jeg er i god tro.”
”Jada!” råbte Simon fra sine sortnede øjne og løftede glasset til en skål. ”Jada, lad os få en dram!”
Jens smilede ned over langbordet midt i den klunkede og tungtbelæssede stue. Det var til at
mærke, han havde strikket dem tæt sammen. Han smilede. ”Her ser I da hinanden, mine smukke,
fagre paladiner. Samlet om højbordet sidder vi, parat til at øve store gerninger i retfærdighedens
navn.” Glassene blev tømt og nogen undertrykte et lille host.”Vi fejrer Eid i aften, selvtugtens
ophør, I kan roligt glæde jer og tømme glassene. Vi skal ikke faste længere.” Han rømmede sig og
tilførte stemmen den rette klangbund ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Fordi jeg siger
det. Kejseren var i sidste ende mægtigere end Kristus, ligesom Nordens sten er hårdere end Sydens
sand. Husk derfor på, hvad der sker denne aften. Det vil følge jer resten af jeres dage.” De så ikke
ængstelige ud – ikke Hamsteren, Ikke Uglen. Johannes sad nærmest og sov derovre. Simons øjne
skinnede manisk. Liv havde anlagt det sædvanlige deadpan, hun på det seneste altid gik rundt med,
hun fattede ingenting. Der var selvfølgelig de andre –Hamsterens date Trine, som Jens havde
været klog nok til at tilrettelægge, blev fyldt med en større mængde ketamin, da hun kom ind af
døren, bulderbrødrene fra Djursland, Jakob og Mads nede sydfra, der var kommet op i troen om, at
de skulle spille rollespil på coke og sikkert ikke ville blive skuffede over scenariet. Kun Sofie,
synes han, øjnede ham med en veloplagt mistro, der lå hinsides hans planer. ”Hvad stiller jeg op
med dig, billedskønne junkie?” for det i gennem hovedet på ham ”Vi får se, Jens, nu får vi se.” Var
det som om hun svarede derinde ,og han rystede en lille gysen af sig. ”I de blindes land, er den
enøjede konge.” Var han nær kommet til at slynge ud, men nærede sig. I stedet så han intet andet
valg end at begynde den enetale, som han længe havde forberedt, men som nu kom til at smage
ham med en hul og fad klang, slet ikke som han havde forberedt – et sejrsmonument over det
skønne bygningsværk, han i det seneste måneder havde rejst. Nærmere var den tvungen, hård,
endelig.
”Hvor ynkelige er ikke disse mennesker? Dem jeg engang talte mig iblandt. Hvor sølle er de ikke?
Hid og did vandre de i håbet om en dag at finde ro og kærlighed. Og hvorfor? I håbet om at finde
kærlighed og intet andet. Denne stakkels kærlighed, de klynger sig til, er et øjeblik, de længes efter
at forlænge til en evighed. Det er sørgmodet og tristessen – det endelige og det ærgerlige, de ikke
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vil erkende, men de alligevel længes efter. Men hvad er denne kærligheds substans? – tidsfordriv
og adspredelse, bekræftelse og symptombehandling. Sygdommen griber de ikke efter, småligheden
gør de til gud. Man ser disse gravide kvinder, kællinger vandre rundt på må og få. Man ser deres
stakkels mænd skubbe barnevogne og gøre sig stolte over det nederlag, de har lidt. Der var engang
en, der formåede at elske mig. Engang en, der formåede at indbilde mig at være hel. I mit endeløse
begær stræbte jeg efter at forplante mig. Nu går jeg her. Vingeskudt som en en vildand, trælbundet
som en nedrig køter, og føler mig ophøjet over at være lykkes i spillet. Jeg fik, jeg gav, jeg lejede
og tjente, og sådan fik jeg lov til at belemre verden og mig selv med mit afkom. Dette afkom, jeg
nu skubber rundt foran mig. Dette afkom, der nu skal tjene, ligesom jeg tjente, i endnu højere grad
end jeg tjente. Men de skal kalde det opvækst og frihed, liv og navn. De hylde barnets mulighed,
for at benægte det fængsel, de selv bebor. Når jeg har samlet jer her i aften, I skønne riddere. Så er
det, fordi denne svagelige længsel, ikke er jer til del. I er arrede, sørgelige, vingestækte. Men I er
ikke fuldstændigt blinde. I raver ikke i mørke eller beder mig om at finde vej for jer. Hver især har
I fået henvist jeres del af skæbnen og affundet jer med den, uden at klynke eller kny eller uden at
ville lade jeres arvedel gå videre til en uskyldig og håbløs nyfødt. Derfor har jeg valgt jer, og
derfor glæder jeg mig over at se jer omkring bordet. Liv er en undtagelse. En vigtig og livsgivende
undtagelse. Kære Liv, du smukke, kære Liv. Du er med barn. Et barn skal du føde, og et barn skal
der komme. Og hvilket vidunderligt barn, bliver det ikke, Liv! Jeg har rådført mig hos det
allerhøjeste og det allernederste – med de kræfter, der råder for livets gang, og de har tilsvoret mig,
at af dig skal et stjernebarn fødes.” Jens holdt en kunstpause ”Du rynker brynene, men jeg taler
sandhed. Dit barn skal blive den frelser, der udfrier verdens tummel, der ensretter i sin
almægtighed, der befrier dem, som kaldes. Dit barn liv, er den nye krist, verdensbetvingeren med
sværdet, kongen af Jerusalem. Den hvide krist.Vi er samlede her i dag for at fejre hans komme, vi
er samlede for at sikre os det gode, sikre resultat af en proces, der begyndte for årtusinder siden,
for at sikre os, at dit svangerskab og dette barn bliver et lykkeligt et af slagsen.” Var det for meget?
De virkede lamslåede, næsten måbende, rundt om bordet. Slap af Jens! Vi er trods alt stadig i
Danmark – der er langt til Mellemøsten – her vil de i reglen bare have lov til at spise og drikke i
fred – du bliver nødt til at lempe dig frem.
Det var, som om Sofie skulle til at åbne munden.
”Hørt, hørt!” skreg Simon, løftede sit glas og reddede dagen. ”Jeg glæder mig allerede!”
brølgrinede han på sin nådesløse facon, og folk kunne ikke andet end at tilslutte sig skålen.
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”Til Simon…” sagde Jens så ”…Riddermesteren.” Han tvang et smil frem. Hvorfor sad hun bare
derovre, hvorfor gjorde hun ikke noget? Hvad pønsede hun på? Det var ækelt at være vidne til,
hendes tavshed. Hvorfor kneppede de aldrig igen? Hvad var der galt med hende? Ejede hun ikke
kærlighed, ikke livsdrift nok til at bevæge sig? Føj for Satan en møgkælling, det var lige til at
brække sig over. Men han kendte hendes svaghed, lidt havde han i det mindste på hende. ”Der er
piller i køkkenet, Sofie.” fik han kastet hen over bordet. Der gik et minut, måske endda to, men så
sneg hun sig alligevel derud. Stadig stolt, stadig urørlig, men dog på vej til at tilfredsstille en sølle
længsel, hun stadigt følte. ”Hvordan ser det ud derude, Sofie?” råbte Jens i drilagtig alvor ”Hvor
meget er der tilbage?” Intet svar. Man hørte en svag knitren af pilleemballager, knitrende plastik,
der blev vredet af led. ”Du må gerne beholde resten!” Skreg han, så han var sikker på, hun hørte
det. En stund efter var hun tilbage i selskabet. ”Tak” sagde hun høfligt og tonløst. Tak?! Kunne
intet chokere den møgkælling? ”Giv en pille, Sofie.” mimrede Hamsteren. ”Nej, de er Sofies nu.”
brød Jens af. ”Tag nogle andre stoffer” Han kune dårligt risikere, hele selskabet lagde sig ned i
pillekoma. Ikke nu, ikke i aften. ”Nup noget mere hest, Hamsteren” Det gjorde Hamsteren. Og
resten af selskabet. ”Ikke noget til Liv!” fik Jens udbrudt, inden det var for sent. Mads og Jakob
gav sig til at ævle om drager, de endte hurtigt ved Skt. Jørgen. ”Ssshh!” hviskede uglen ud i
rummet, uklar over hvor han befandt sig. ”Sssh…” sagde han højere ”Kan I høre noget?”
”Du er på keta!” grinede Hamsteren og dunkede ham i ryggen.
”Jeg kan også høre det.” mumlede Johannes ”Det lyder som lænker.” Og rigtigt nok. Man kunne
høre tunge kæder slæbe sig hen over gulvet i et af værelserne; og så et dunk på døren. Og et til!
Havde det været der hele tiden? Var det lige kommet? Selskabet nærmest stivnede – et par af dem,
særligt Johannes, blev synligt blege. Et djævelsk smil for over Jens’ læber.
”I hører godt, Jerusalems befriere, I kirkens sønner. Det er blevet tid til aftenens præmie.” Han
slog en skæmtende latter op. ”Vil du, Simon?”
Simon trak på skuldrene og ludede ud i gangen. Lydene var blevet højere. Han åbnede døren. Nu
gik en tydelig, modvillig stønnen gennem lokalerne iblandet en mudret og klagende stønnen.
Langsomt, alt for langsomt, sled han en kneblet, lænket neger ind i lokalet.
”Her ser i den overvundne fjende!” skraldgrinede Jens ”En af Kams sønner, en af skovens dyr!”
De sad måbende tilbage omkring bordet.
”Du er syg i hovedet, Jens!” væsede Sofie så.
”Mig? Syg? Ikke mindre end trækdyret derovre.” blev han ved at grine, mens hans øjne lynede af
skæmt. Men de mødte hinanden, øjnene. På en eller anden måde lykkedes det alligevel hendes
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stålblå blik at kalde de sorte glugger til sig, at afkræve dem et svar, en eller anden forklaring, der
kunne retfærdiggøre hele episoden for andre end ham selv. Det tordnede i lokalet, et sort slør
dækkede alting, en uhellig dans var begyndt. Måske var det stofferne, det var det helt sikkert,
sikkert var det også noget andet og mere. Blev der stille? I hvert fald talte de sammen, blikkene.
”Hvad er det her for noget, lille mand?” ”Det er min skabelse, du højthævede heks. Her kan du
intet stille op. Du er kaldet som vidne og intet andet. Du er kommet for at se.” ”Jeg vil ikke lade
det ske, jeg vil bruge al min magt, alle kunster jeg kender for at forhindre dette i at udfolde sig.”
”Prøv. Prøv bare. Prøv kun. Her er dine skæbnetråde magtesløse, her råder min sortekunst.” Hun
frygtede det var sandt, om ham lå en tåge, hvor fremtiden bøjede af. Her var intet bestemt, her
kunne alt ske. Sofie skreg, men ingen syntes at høre det. ”Jeg lader dig ikke gøre det, jeg vil ikke.”
”Ser du ikke, at jeg har knægtet din vilje, også din har jeg tæmmet.”
”Liv” råbte Sofie ”Liv, vi går!” Men Liv var målløs. Hun stirrede bare frem foran sig, kiggede på
spektaklet med Simon, der slæbte negeren rundt og tampede ham lidt på må og få med et råt brøl,
når det var tiltrængt. Der kom tilråb fra alle sider; det var uudholdeligt.
”Ser du nu, hvem jeg er, lille kvinde? Kender du mig igen?” lød nu en stemme i hendes hoved.
Hvordan havde den fundet derind? Onde minder for forbi hende, nogle fra barndommen, nogle fra
Indien, nogle fra et endnu mørkere sted. Og der stod han – lysende, leende, ulænket, fri og lo og lo.
Var det ham? Lysbringeren, modstanderen? Var det ham, der gik forbi. Det sortnede for hendes
øjne. Det var tabt, her rådede intet forsyn. Alt var på spil.
”Johannes!” skreg Jens ”Johannes! Hygger du dig?” skyggen ved bordet nikkede. ” Så kom, jeg
har en opgave til dig, min ven!” Underligt upåvirket af omgivelserne, ganske lydigt, luskede han
under armen på Jens. ”Her!” og Johannes fik en pose med hvidt pulver og et sugerør lige op i
næsen ”Sug!” Han gjorde, som der blev sagt. ”Colombias ondeste” gnækkede Jens ”Vores sjov er
kun lige begyndt.”
Hele loven
Hvad der nu indfandt sig, undviger enhver rimelig beskrivelse i det danske sprog. Hamsteren var
den første til at bemærke, at Johannes var forsvundet. I virkeligheden var det kun en henkastet
bemærkning: ”Hvor er Johannes?” spurgte han. Ikke noget, der egentlig var grund til at undre sig
over. Selvom negeren var faldet til ro i et hjørne og ikke gav lyde af sig længere, ikke rigtigt i
hvert fald. Selvom Sofie sad og gispede efter vejret og måske var besvimet, så var Johannes’
fravær alligevel værd at bemærke for den gæve Hamster, der under alle omstændigheder ville blive

91

og se, hvad festen ville bringe, inden daggryet tvang ham til at lukke og slukke for sig selv; måske
endda gå hjem, øv. ”Johannes skulle lige noget. Han er ude at klæde om.” lød svaret straks fra en
allestedsnærværende Jens, mens hans senede fingre spillede kækt på Hamsterens skuldre. Havde
han helt glemt sin date? Det havde Hamsteren faktisk. I den almindelige beruselse havde han ikke
skænket hende en tanke, i hvad der snart føltes som årtusinder. Var hun der overhovedet
stadigvæk? ”Hun er ude at hjælpe Johannes” svarede Jens hans tanker. Hamsteren kiggede sig
omkring. Var de andre der stadigvæk? Det virkede sådan. Selv de to drenge, han ikke kendte, sad
og rullede terninger og ventede på, at scenariet igen skulle tage fart. Det lignede lidt, de raflede,
men de spillede tilsyneladende ikke om noget. Terningerne faldt og uanset resultatet slog de videre
uden nødvendigvis at sige noget til hinanden. Engang imellem nikkede en af dem bifaldende til
den anden. Det gav åbenbart mening. Uglen sad og stirrede modløst frem for sig og strøg Liv over
håret distræt og fraværende. Græd Liv? Brødrene fra Djursland var gået over og begyndt at
småtjatte til ham dem sorte, mens de grinede. Foregik der på en eller anden måde noget forkert her
til aften? Det var ikke til at have en mening om. Hvad der skete, det skete lige nu, man måtte tygge
på det senere. Det var et længere ungdomsliv med stoffer, der havde lært dem at tænke sådan.
Fucking keta, fucking syre, fucking speed, fucking skunk. Luften var tung og lydene ikke til at
opfange under musikken, heldigvis. Endnu en bekymringsfri aften. Hamsteren tillod sig at læne sig
tilbage og lukke øjnene. Det var lækkert, det dub der. Musikken er altid tryg, mest af alt, når
virkeligheden sejler. For det meste måtte man ønske, man kunne bo i en verden af ren lyd, af ren
tromme og melodi. Ville alting ikke så være så meget lettere? ”Vi spiller en symfoni i aften, bare
vent og se.” grinede Jens ham ind i øret, inden han gik videre og tilhviskede Sofie noget uhørligt.
Så brølede han tilfreds af mændene om negeren. ”Lad os så få rettet den her tingest af, gutter!”
Med et spark gik han i rette med den sorte, stønnende kødklump på gulvet, så fulgte drengene
efter. Scenen afgav små stumpe hyl; da Jens vendte sig mod selskabet igen, plettede små røde
stænk hans alabasterhvide hud. Snart forlod resterne af selskabets opmærksomhed ham, da
Johannes viste sig i døren – i paryk, i sminke, i højhælede, i kjole. ”Arhahahahahaha! Hvad
Fanden Johs?” Simon brølede opildnet. Johannes snøftede lidt og trippede på stedet. Inden længe
stod en blodindsmurt Jens foran ham, greb ham om livet og kyssede ham lidenskabeligt. Man
sporede lidt modvilje hos manden i dametøjet, så gav han efter og de snavede hinanden i gulvet.
”Hvad fanden?” ymtede Simon igen, denne gang oprigtigt lamslået. Nogle mennesker skyr ikke
volden, men hilser den velkommen som en lunefuld og kærkommen påmindelse om virkelighed;
det er sjældent de samme mennesker, som glæder sig over forvorpen og forandret seksualitet hos
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andre. Selvom vold og sex ledsager hinanden et langt stykke ad vejen under månen, så skilles de i
deres rene, alvorlige former og deler ligesom døden menneskene mellem sig, mellem dem der
ængstes og dem, der glædes ved enten den ene eller det andets skoldhede tilsynekomst.
”Slap af Simon, nyd showet.” Jens lænede sig ud af omfavnelsen og grinede af det store brød.
”Johannes!? Hvad fuck har du gang i?” Sofie, der øjensynligt var undsluppet sit koma, forsøgte
igen at få et greb om begivenhederne – det vil sige: at forhindre eller begrænse dem.
”Noget nyt. Vi prøver noget andet.” mumlede figuren i kjolen mere selvsikkert end sædvanligt.
”Det gør vi!” smilede Jens og kyssede den anden. ”Kom!” Han tog Johannes ved hånden og førte
ham ind mod soveværelset. De tog vejen omkring Liv, som han også medbragte. ”Kom Liv!” Hun
fulgte lydigt med. ”Hamster! Tag billeder, hvis du kan.”
”Hæ” bare grinede Hamsteren, mens han fandt telefonen frem. Han tog sin ledsagerske om livet og
fulgte med hende ind for at iagttage på behørig afstand.
”Det er for sygt det her!” Jeg skrider.” Man bemærkede dårligt nok, at Uglen stak af i det
almindelige postyr.
”Vi ses!” nåede Jens alligevel at råbe til svar, mens han gav sig til at klæde Liv af og rage
Johannes på skridtet. Han kærtegnede Liv på halsen, befølte hendes bryster, lod hænderne glide
over den højgravide mave, klemte blidt hendes underliv. Imens sled han kjolen af Johannes og
afslørede et rødligt sæt blondeundertøj, der ganske sikkert ville have virket pirrende, hvis det ikke
havde siddet på en halvfed og helbleg, 24-årig mand. Langsomt og nænsomt anrettede han den
nøgne Liv i sengen og skubbede Johannes på plads på alle fire over hende. ”Kys hende!”
beordrede han, og de kyssede længe og monotont, mens Jens selv afførte sig tøjet og sled gstrengen ned om Johannes’ ankler; så steg han op i sengen. ”Bliv ved” sagde han og lod hænderne
køre over huden, sprækkerne og hullerne på de andre to. Fast og forsigtigt lod han sit stive lem
forsvinde ind i Johannes’ endetarmsåbning og nød det ømme suk, der undslap manden i paryk og
BH.
”What?” grinede Hamsteren og knipsede løs på sin telefon.
”Nej, nej, nej.” Simon dækkede sine øjne med hænderne og rystede på hovedet. Sofie græd.
Samlejet gjorde roligt og godmodigt luften tung af sved og prusten i lejligheden. En af Djurslanddrengenes telefon ringede. Lidt efter stod Uglen igen i entreen og råbte op.
”Jeg var nær blevet slået ihjel, mand! De er ude efter os! Jeg tror, de fulgte efter mig til døren!”
”Simon! Gider du ordne det?” kommanderede Jens uden at lade sig synderligt afbryde i sin
gerning. To kroppe vred sig lystigt under ham. De nærmede sig et stille klimaks.
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Simon forsvandt ud i gangen og kom tilbage. ”Det er, som du sagde.” kom det tonløst og
modvilligt fra ham.
”Så ordner du det som aftalt.” Jens lød koncentreret.
”Ja.” Simon gik hen i stuens hjørne og hentede den glemte, sønderslåede neger frem fra hans skjul.
Han mere slæbte end trak ham med ud i køkkenet, hvor han tog lænkerne af ham. Tingene fortsatte i
soveværelset.
Ude i køkkenet åbnede kæmpen vinduet på vid gab og kiggede ned på en flok sammenstimlede,
brune hoveder. De var vrede.
”Hey Kemal!” De kiggede alle sammen op. ”Fuck dig, din vamle abe!” Simon trådte væk fra
vinduet; på mindre end et øjeblik havde han allerede taget sigte, grebet den spinkle somalier med
begge arme og kylet ham ud af vinduet. Inden han lukkede igen, hørte han først et livløst hulk, så
lyden af tungt kød, der støder sammen, så panikråb fra gaden. Det gik som det skulle. Han var
sikker. Vinduet blev lukket tidsnok til, at han fangede koret af tre orgasmiske stemmer i
udløsningens fulde harmoni, der rystede lejligheden fra soveværelset og ud; så nogle støn og lyden
af Sofies hulken. Han gøs, inden han rystede det af sig. Jens vidste, hvad han gjorde.

Sabbat
Det varede ikke længe, men dog nogen tid, inden politiet dukkede op, og gaden udenfor blev fyldt
med lyd og blinkende lys. Jens havde allerede kommanderet de udenforstående gæster,
bulderbrødrene og rollespillerne sydfra, til at rydde det værste op og gøre et anseeligt hjem ud af
det. Johannes og Liv lå skindøde og sov den ud i soveværelsets dobbeltseng. Sofies katatoni var
forvandlet til resigneret hulken. Resten af selskabet var måske, desværre næsten, på vej hjem, da
dørtelefonen ringede. Jens lod den ringe lidt og svarede så tonen. ”Politiet! Må vi have lov at tale
med jer?” sagde stemmen i røret, uden det egentligt var et spørgsmål. ”Ja, selvfølgelig…” svarede
Jens’ stemme forbløffet ”…Hvad drejer det sig om?”
Stemmen i den anden ende tøvede et øjeblik. ”Noget ballade; slagsmål i gaden. Vi skal høre, om I
har set noget.”
”Jo, jo, naturligvis!” udbrød Jens lige forundret, mens han trykkede dem ind. Det bankede på døren,
han åbnede. ” Kom indenfor.” sagde han åbent, mens to hvide mænd med ansigtsbehåring og tunge,
sorte jakker ludede indenfor i varmen. De så sig pseudo-opmærksomt omkring med blikket, der
kendetegner professionen.
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”I har holdt fest?” sagde den ene, som om han for et øjeblik glemte deres ærinde og misundte de
unge mennesker deres frihed.
”Ja” smilede Jens ”Jeg tror ikke, vi har larmet alt for meget. Det kom vist til at gå lidt vildt for sig.
Den anden politimand så på flokkene af flasker ”Hø.” næsten grinede han. ”I har ikke bemærket
noget udenfor?”
”Hvad er der sket? Noget med slagsmål? Nej; vi har vist nok i os selv.”
”Der har været nogle indvandrerdrenge oppe at slås nede foran døren.”
”Hernede?” Jens gik overrasket hen til vinduet og spejdede forsøgsvis ud af ruden. ”Lige hernede?”
”Ja. Det er vist gået voldsomt for sig. Der er blod derude. Dem, der ringede, så nogen stikke af. En
stor bande og så en, der så ret forslået ud. Han havde vist fået bank. Den sidste lignede en, øh,
somalier. De andre var… mellemøstlige. Ved I hvem det kan være?”
”Det lyder ret mærkeligt.” Jens kløede sig i nakken ”Der plejer ikke at ske sådan noget her i
kvarteret. Jeg har aldrig set en bande heromkring.”
”Næ, vi kommer her sgu heller ikke så tit.” nærmest undskyldte den ene politimand.
”Det er ret ubehageligt, det kan ske lige uden for ens gadedør…” Han tøvede ”Det er selvfølgelig
bare ret ubehageligt med sådan noget. Finder I dem, tror I? Jeg synes ikke, det er så fedt at tænke
på, hvis de stadig render rundt herude i natten.”
”Nu får vi se…” lød den anden politimands panser-nej ”Der er ikke rigtigt nogen, der har set noget.
De fleste sover. Det burde I sikkert også.” kunne han alligevel ikke lade være at formane.
”Ja… det har du nok ret i.” smilede Jens træt ”Hvad er klokken?” sagde han og kastede et blik på
komfurets ur ”Over fire? Ja, det gjorde vi vist. Men det er alligevel…” han bremsede sig selv og
skiftede emne ”I har sgu et hårdt arbejde, d’herrer. Vil I have noget, inden I går. En øl? Nej,
undskyld. Kaffe? Det er bare instant.”
”Vi må videre, tak.” mumlede den anden politimand og forhindrede sin kollega i at takke ja. ”Sig
til, hvis I ser noget, der kan hjælpe”
”Selvfølgelig, selvfølgelig.” sagde Jens venlig og distræt, mens de gik ud ad døren.”Sov godt, når I
også kommer så langt. God arbejdslyst så længe.” Politimændene nikkede og vinkede ham tavst af.
Han ventede til han hørte døren til opgangen smække dernede, så kaldte han. ”Simon!” Et groft fjæs
dukkede op af døren til grorummet ”Er de skredet, svinene?”
”Selvfølgelig. Sådan ordner man det.” Jens grinede, mens han fortsatte ind i stuen.
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Blod
Det kunne have været vedkommende at berette om, hvorledes Jens fik ryddet stuen, hvorledes de
overnattende gæster ligegyldigt resignerede til deres anviste pladser, hvorledes alt var under og
kontrol, og Sofie, knapt ved bevidsthed, blev henvist til en plads i soveværelset, hvor alt åndede
fred og ro, indtil morgenen gryede. Hvorom alting er, så passerede det hen på morgenstunden, at
Johannes vågnede ved et skrig. Det kom fra ham selv, munden bevægede sig nærmest uafhængigt af
enhver viljesakt. Sofie var den første til at vågne af lyden, derefter Johannes selv. ”Hvad foregår
der?” spurgte han, mens Sofie bevægede sig hastigt om ved sengen. ”112!” skreg hun ”112! 112!”
”Hvad?” mumlede Johannes og følte noget varmt om sin højre hånd. ”Liv! Liv? Liv!” blev Sofie
åbenbart ved. Han sank og opdagede, at han havde kvalme; hovedet gjorde også ondt. Det virkede,
som om der foregik noget lort omkring ham. Han løftede hånden fra under dynerne og stirrede på
den. Den var smurt ind i en slags underlig, rødlig plasma. Det lignede blod og så alligevel ikke helt.
Han kunne også lugte sæd. Måske var det ham selv? Han begyndte at se sig om. ”Tag dig sammen,
Johannes; gør noget!” skreg hun derovre. Han kiggede ned. Der var Liv. Hvad var der sket? Hun
rørte ikke på sig. Det var måske ikke så mærkeligt, når man kendte hende. Slet ikke underligt for
Liv at sove længe, selv med alt det postyr. Hvad var det, Sofie råbte? ”Hun er ved at dø, Johannes!
Kan du ikke se det?” Johannes kunne ikke se noget som helst. Havde han lige skreget? Det havde
han også. Så for Satan! Den var jo helt gal. ”Vi skal have fat i en ambulance! Ring!” Hun kylede en
telefon over i ham, mens hun forsøgte at give kunstigt åndedræt. ”Hvor var Jens?” tænkte Johannes,
mens han søvnigt kørte fingrene frem og tilbage, låste op, berørte telefon-ikonet, duttede på et-tallet
to gange og så en gang på to; de indledende cifre i Fibunacci-sekvensen. Han hørte sig selv mumle
adressen, og at nogen var ved at dø. ”Når mennesket græder, ler guderne” tænkte han og lagde på.
Ambulancen var der, før han havde nået at tænke stort andet. Var det ikke hurtigt?
”Hun ligger herinde! Skynd jer!” Kunne han høre Jens sige ude i gangen. ”Hun er gravid! Det er
forfærdeligt, forfærdeligt! Gør noget!” Redderne skaffede hende væk. ”Det er mig, der er faren.”
havde han hørt Jens sige. Han forsvandt ud ad døren med dem. Tilbage i soveværelset for Sofie
nervøst rundt. Hun styrtede ind og ud af lokalerne, men kom hele tiden tilbage til soveværelset for
at kigge på ham ”Det er for sindssygt det her, Johannes, det er!” græd hun hysterisk og styrtede så
ud igen. ”Så, så, Sofie!” mumlede han videre. Han havde jo ikke noget tøj på. Hvor var det henne?
Han lænede sig ud over sengekanten og glanede på gulvet. Der lå et luder-outfit spredt i dele over
gulvet. Det var også rigtigt; han havde haft det på. Et let kildrende skam erstattedes af egentlig
ophidselse. Det havde været mega-frækt det der. Men han havde stadig kvalme. Faktisk også lidt
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ondt i røven, nu han tænkte over det. Han havde næsten lyst til at samle sig i hele sættet og så lægge
sig til at onanere i strømpebukser, g-streng, nederdel og det hele. Men scenen var ligesom ikke til
det. Han samlede alligevel trusserne op og knugede dem i hånden, mens han lempede sig ud af
sengen og gik på jagt efter sit rigtige tøj. I stuen sad Simon og sov i en lænestol, utroligt han kunne.
Sofie løb stadig rundt og rev sig i håret og slog sig for brystet. Han fandt sine mandeklæder på
badeværelset, låste døren, kantede sig i g-strengen og trak de svedsure boksershorts over dem, så
bukser, t-shirt og resten af vedhænget. Det føltes alligevel godt.Var tingene i lommerne? Pung,
cigaretter, nøgler, hash, mobiltelefon? Det var der vist det hele. Alligevel praktisk med
mandelommer. Han pissede og gik ud igen. Sofie stod og kiggede ham olmt ind i øjnene, da han
kom ud. ”Vi bliver nødt til at gøre noget, Johannes!” skreg hun og puffede til ham. ”Tag dig
sammen!”
”Slap af Sofie!” Han var irriteret, næsten vred. Det føltes sundt. ”Vi kan ikke gøre en skid. Jens
ordner det nu. Og lægerne, lægerne ordner det.”
”Jens!” blev hun ved ”Jens?!” Kunne man skrige højere? ”Det er Jens, der er skyld i det her! Fatter
du ikke det?”
”Så siger vi det.” mumlede Johannes og kantede sig ind i stuen for at ryge en smøg og prøve at
vække Simon. En eller anden fornuftig at snakke med, tak.
Men han fik ikke lov at slippe. Sofie rev ham i ærmet og blev ved. Så var den der, hånden. Først en
flad lussing, så en til. Så knyttede han næven stenhårdt og hamrede hende en på næsen. Hun gik i
gulvet. Så holdt hun kæft. Nå. Han havde det dårligt, ville helst ryge tjald, men en smøg var meget
hurtigere. Der var blod på hans hænder, da han tændte cigaretten. Hvor kom det fra? Liv? Sofie?
Fra i går? Det kunne være lige meget. Det var faktisk rart at ryge. Han havde troet, det ville sparke
til kvalmen, men det var som om alting blev bedre. Velsignede rusmidler, hvad skulle jeg gøre uden
jer? Simon snorkede; der var næsten hyggeligt, selvom Sofie nu lydligt var begyndt at hulke ude i
gangen. ”Hold kæft.” Mumlede han og satte sig ned. Han kunne mærke trusserne stramme op om
pungen. ”Frækt nok” tænkte han. Han trak hænderne op og ned ad bukserne for at mærke
konturerne derinde. Der var et eller andet andet, han følte. Var hans lommer ikke ekstra store? Han
begyndte at grave og rigtigt nok, der var den, som han hev den frem i lyset, den matsorte sten, der
skinnede livløst i hans hånd. Den mærkelige sten fra klubværelset. Han følte sig ikke bange. Burde
han ikke det? Så stod hun der sgu igen og skreg, kællingen.
”Det kan du fandme ikke gøre det der, Johannes! Du er sindssyg! Jeg melder dig!” Hun havde blod
i fjæset. Alligevel havde han ikke ondt af hende.
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”Slap af kælling, eller jeg knalder dig en med den her.” hvæsede han og holdt stenen faretruende
nær hendes ansigt. Det fortrak sig i smerte, forargelse og fortræd.
”Du er sindssyg.” næsten hviskede hun, mens hun fortrak i en stor bue omkring ham.
”Simon, Simon, Simon! Vågn op!” Hun nåede over til kæmpen i stolen og ruskede i ham.
”Hva? La’ mig være. Jeg vil ikke…” Brummede han og rettede på sig uden at åbne øjnene.
”Du er nødt til at gøre noget! Det hele sprænger i luften! Det her galehus!” Hun var desperat; kunne
sikkert finde på at gøre hvad som helst. Det var faktisk ved at blive en helt smuk dag udenfor. Det
så ud, som om decembersolen ville skinne sit bleghvide lys ind ad vinduerne og ind over scenen
hvert øjeblik. Det så heller ikke ud til at blæse det store. Luften var stensikkert frisk. Han ville ud,
snart ville han ud, men først skulle dette nå en slags afklaring; koste hvad det ville. Hvorfor blev det
ved med at larme her i lejligheden? Hvorfor kunne de ikke bare være stille, høre op med alle deres
vræl og skrig og skabagtigheder og lade ham være med problemer og kriser og liv og lede? Men det
skulle nok komme, han var bare lige nødt til at gøre noget. Simon havde endelig slået øjnene op.
Vill han gøre noget? Troede hun virkelig, hun kunne få hjælp fra den kant?
”Hvad laver I?” spurgte han roligt og forvirret.
”Liv er død, Jens er væk, Johs er blevet sindssyg!” råbte Sofie.
”Det lyder rigtigt. Slap nu af.” mumlede Simon videre.
”Han har slået mig! Er det i orden, Simon? Er det det?!”
”Er det rigtigt, Johs?” Han lød ikke videre interesseret, men han var den største mand i lokalet og
måtte vel trods alt træde i karakter. ”Kæft for en aften…” sukkede han så ”…jeg føler mig lidt
kvæstet.” Han kurrede hoved ad Johannes som tegn på, han ville have en smøg. Johannes kastede
en i hans retning, der havnede i kyklopens skød, hvor han fik den samlet op med famlende hænder
og tændt den i mundvigen. ”Men vi kan jo ikke have, at du slår på damerne, vel Johannes?” De
matte, glasblanke øjne gik fra den ene til den anden og tilbage igen. ”Det vil vi ikke ha’.”
”Hold nu kæft, Simon. Du skulle nødigt snakke.” Johannes havde til sin forbløffelse hidset sig op.
”Nåja, det kan der være noget om.” Simon trak sig igen. Heldigvis. Han kiggede så op på Sofie.
”Kan I to ikke give hånd og blive venner igen; ligesom i plejede.” Sofie stod måbende tilbage,
hendes læber dirrede, hun prøvede at tale, men kunne ikke. En engel gik gennem lokalet; der var
dejligt stille for en stund. Så strakte hun sig så lang hun var og udbrød et afgrundsdybt skrig af
fortabt rædsel,
”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhh!”,
vendte om på hælen og styrtede mod døren.
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”Psykopater!” vrængede hun afsindigt og flåede døren op. ”Forbandede psykopater!”
”Fuck dig, Sofie! Dit fede, møgforkælede barn!” Johannes var åbenbart blevet rigtigt vred. Han
kylede i hvert fald stenen i hånden resolut mod hende. Sofie nåede lige at konstatere, hvordan
Johannes’ sorte iphone ramte karmen ved siden af hende, inden hun smækkede døren i afsky. Man
kunne høre hende skrige på gangen, men det blev fjernere. Naboerne måtte tro, de var sindssyge.
”Hvor fanden blev stenen af?” tænkte Johannes, mens han styrtede over til sin ødelagte ejendel.
Den virkede sgu endnu. Glasset var splintret, mens eller virkede den. Så gik der en sms på Simons
telefon, og på hans egen. Han kendte selvfølgelig allerede indholdet, ligesom ham vidste, at soen,
der lige var skredet, havde fået en præcist magen til. Ordene rungede nærmest allerede i luften, som
om nogen hviskede dem ud i æteren. Der var et svagt lilla lys i luften, og en knitrende sitren i
æteren. En eller anden ubehagelig ånd trængte sig på. Han kiggede på displayet. Det viste d.22
december, 2012. ”En prins er kommet til verden! Liv klarer den nok ikke. Jeg skal være far. Alt
godt. Jens.”
Johannes sukkede og kiggede over på menneskebjerget i lænestolen, der stadigt stirrede på
telefonen.
”Jeg skrider.” sagde han.
”Hrmm” brummede kæmpen til svar.
Udenfor var dagen nemlig blevet smuk. Der var endda fugle der sang. Spidsede man øren, var det
lige før, man kunne forstå, hvad de sagde. Luften var frisk, kold og ny. Det havde lige været
solhverv, alt var klart; og Solen skinnede.
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