Hold jeres kæft I
der ikke har andet at miste end penge
og ingen anden dyd,
brug dem hurtigt.
De ringede fra Icelandair om at billetterne var kommet,
to uger i Island slutter på lørdag,
udefra lyden af arbejde,
ellers lige så trist som i går,
jeg tømte vodkaflasken,
det havde ingen effekt,
programmet for i dag?
Billetterne. Kjartan. Spritbutikken.
Burroughs’ ”Junkie” er den første bog
jeg har orket at læse færdig i lang tid,
hvorfor?
Alting føltes så meningsløst.
Kom det sig af sprutten eller drikkeriet på grund af det?
Eller bare fordi W.B’s bog virkelig er god,
også selvom jeg bruger alkohol i stedet for narko,
psykologien er den samme,
i vores samfund er alkohol
en accepteret social stimulans
det er de narkotiske stoffer ikke,
narkomanens isolation er total,
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han har ikke andre forbindelser end
de forretningsmæssige
til dem der sælger stoffet,
B. siger at når man er high
er det ikke kun den seksuelle interesse
for andre mennesker, mænd og kvinder
som hører op men al behov for kontakt i det hele taget,
ens eget selskab er nok,
i en brandert bliver mennesket
mere selskabeligt men sværere
at være sammen med
og det at Burroughs har skrevet om sine erfaringer viser
at isolationen ikke er total:
At skrive en bog er det samme som at søge kontakt,
det mest tiltalende ved Bills bog er
at Bill ikke har ondt af sig selv,
han kommer ikke med advarsler
eller bedyrer
at nu vil jeg holde op,
han forholder sig til sagen
som en tilskuer,
det formår en alkoholiker sjældent,
og Bill optræder heller ikke som martyr,
han forsvarer ikke sin eufomani,
bebrejder ikke nogen,
siger kun at han sandsynligvis
ikke havde tilstrækkelig stærke motiver
til at blive andet
end narkoman,
nu er han utilnærmelig, og han ved det,
”eufomanens oplevelse er at se tingene
fra en særlig synsvinkel”,
kan det forholde sig sådan at narkomanen
opstår i
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et menneske der ikke oplever livet,
en alkoholiker i én der oplever det alt for stærkt,
sådan er det ikke,
men det er nok rigtigt
at narkotiske stoffer udvider ens bevidsthed,
alkoholen formindsker den,
eller sådan er det jo heller ikke,
ikke på nogen måde overhovedet,
alting er kun indhegnet og opdæmmet,
at kigge over plankeværket eller klatre op på dæmningen
er folk bange for,
selvfølgelig er det ikke høfligt at gå hen og fortælle dem
at der findes en verden de ikke kender til,
det er min opgave;
der findes folk der kun har et lille hummer,
og hvad det er at være high og at være sick,
det er denne lidenskab,
amerikanerne skader andre
langt mere i Vietnam
end Bill skader sig selv,
I kalder det egocentricitet
hvis man slår sig selv ihjel og ikke sin næste,
det er jeres kristne moral,
som I bærer på,
hvordan livet opstod og hvor det forsvinder hen,
det er ligegyldigt hvad man taler om bare man taler sandt,
så meget som der er blevet løjet for os,
spiller det ingen rolle hvad det er man fortæller sandheden om.
Billetterne ligger i lommen.
Ved Sorbonne universitet er der et lazaret
og Pompidou siger at demonstrationerne
skal knuses med alle midler.
Knus I bare.
Det hævdes at disse demonstrationer
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er organiseret af kommunisterne.
Bare de var det.
Kommunisterne er i gang med at bage pandekager.
Det stiftende medlems 70-års fødselsdag,
det må så være, det må så være, lad dem fejre det,
men snart er revolutionen ikke tålmodig længere,
den rusker allerede i dørene,
den står på dørtrinnet og er ikke nogen god bekendt,
på med vanten,
her kommer vi og så brager det løs.
Vi var inde på partikontoret for at ordne
turen til Reykholt, vi tager af sted torsdag
og vender tilbage fredag,
søndag flyver vi til København
og derfra via Stockholm til Helsinki,
hos boghandleren købte jeg Nijinskijs dagbog,
jeg læser den lige så intenst som han skrev den,
hans prosa danser.
”Jeg er som Zola
men jeg vil tale
og ikke skrive romaner.”
Vi besøgte et bogtrykkeri,
en gammel venlig litograf fandt billeder til os
fra søndagens demonstration.
På Mokka-Espresso mødte vi Danserindens kæreste
og den her postpræposition
som mener at sproget spiller på flere kasus
når det skal være et ordentligt sprog, som finsk er ifølge ham.
Jeg er som Nijinskij,
kan ikke hade folk
selvom deres gerninger er onde.
Jeg kan ikke danse.
Havde ikke lyst til at gå hen og se huset
hvor jeg boede i -55,
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hvad var der at se på,
jeg ville have kigget ind ad vinduet,
set mig selv ligge på sengen,
mens alle andre foretager sig noget nyttigt.
Vi var på monopolet, købte noget brændevin,
når jeg ser hvordan livet er for de rige
har jeg ikke lyst til at smage på det
men til at tage det fra dem,
fordi de ikke formår at gøre noget med det,
ikke fordi jeg er ondskabsfuld.
”Jeg kunne godt skrive smukt
men vil ikke være fuldkommen.
Jeg er ingen aristokrat.”
Vi gik hen for at spise på den der kaffebar
hvis navn er umuligt at huske,
det er byens største kaffebar,
dér sidder man og keder sig.
Tuula spiste bacon, jeg en ostemad, det var det.
”Læs ikke hele tiden,” sagde hun.
Jeg kunne ikke lade være med at læse.
Nijinskij er skøn!
Også jeg er lykkelig og elsker og er Gud!
”Jeg vil skrive roligt, men jeg vil ikke
skrive langsomt, da jeg ikke behøver
at skrive smukt men bliver nødt til at skrive hurtigt.”
Bagefter vandrede vi bare rundt. Det blev en smuk aften.
Vi gik alligevel hen for at finde det hus hvor jeg har boet,
måske var det revet ned,
jeg kunne ikke genkende stedet.
Man burde ikke tage hen for at se på steder hvor man har boet
engang.
Det føles tåbeligt.
Jeg lovede at lade være med at læse,
og da jeg så alligevel gjorde det,
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skældte du mig ud
for at jeg havde lovet at lade være med det
og jeg sagde at jeg jo aldrig
holder mine løfter. ”Nej, det gør du ikke,” sagde du.
Bagefter var det hyggeligt at vandre ned ad bakken.
Vi ringede på dørklokken og sagde vores navne i dørtelefonen.
Gamle landkort er smukkere end de nye nøjagtige.
Jeg falder i en dyb søvn
hvor jeg er alene.
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Et stort sort skib sejler ind i havnen.
Solen varmer kinden.
Jeg kan ikke skelne skibets navn.
Jeg bliver nødt til at anskaffe mig et par briller.
Esja forsvinder i en mørk sky.
Når jeg får briller,
vil ingen genkende mig,
jeg kan begynde et nyt liv,
politiet vil ikke kunne genkende mig,
efter dengang jeg blev taget,
har jeg ikke turdet stjæle,
politiet er ikke uciviliseret,
politiet følger med i litteraturen,
lommetyv bliver jeg aldrig,
jeg vil vide hvem jeg stjæler fra,
jeg tager fra dem der har gjort mit liv ulykkeligt,
og når jeg har skaffet mig tilstrækkeligt,
køber jeg en Super Caravelle
og flyver hvorhen jeg har lyst,
jeg vænner mig til at leve oppe i luften og længes ikke ned,
fra højderne betragter jeg de byer
hvor jeg har været fattig og elendig,
fuglene lærer mig at kende,
skyerne er venlige over for mig,
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jeg skriver ikke flere bøger,
intet nede på jorden interesserer mig,
jeg bliver et med flyvemaskinen,
jeg behøver ikke følge instrumenterne,
jeg ved godt hvis der er noget galt,
jeg dør aldrig,
når jeg bliver gammel
styrter jeg ned i verdenshavet og ligger nede på bunden
lykkelig som et dyr der ikke kan formere sig.
Jeg er nået til anden del af Nijinskijs dagbøger,
hvis titel er Døden,
i dag skal vi på kunstmuseum,
jeg har ikke været på museum i flere år,
men i dag har jeg lyst,
fordi jeg også har set så meget andet,
men malerier burde ikke udstilles,
de burde komme overraskende imod en.
Efter min morgente faldt jeg i søvn på sengen fuldt påklædt.
Vi skal finde Tröds cafe,
men jeg har ikke noget rødt slips,
jeg har ingen slips overhovedet,
en krøllet småternet skjorte.
Nijinskij var ikke mere tosset end Jesus,
bare lidt mere enfoldig,
men Nijinskij kunne danse
bedre end Gud!
Vi kritiserer mennesker ensidigt
mens vi opdeler dem i de kloge og de dumme,
den Gud den kære Nijinskij taler om
døde i 1950,
man må ikke kritisere folk på grund af deres ord,
jeg er helt igennem et barn.
”Verden er til.
Jeg har et hjem overalt.
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Jeg vil ikke eje noget.
Jeg vil ikke være rig.
Jeg vil elske.”
Nijinskij, jeg elsker dig.
”Gud søger mig og derfor
finder vi hinanden.”
GUD og NIJINSKIJ,
I fandt hinanden,
Saint Moritz,
Villa Guardamunt,
27.2.1919
og I dansede sammen,
husk det!
Husk det!
Jeg spurgte politibetjenten om vej og han fulgte os
til Tröds dør, vi havde ikke opdaget den
fordi stedet ligger på første sal,
her er ingen som ligner én der har
en 20 cm lang,
Frankrig er truet af borgerkrig,
Pompidou magter det ikke,
en 17-årig knægt blev ramt af en granat i ansigtet,
pludselig havde han ikke noget ansigt mere,
intet fjæs overhovedet
og heller intet andet.
Nijinskij, dit elskede Paris,
du sagde at pariserne ville forstå dig
når du talte om fred og kærlighed,
hvad ville du have gjort hvis du så et smukt drengeansigt
blive sprængt i laser,
ville du have sagt: Jeg elsker den dreng,
men jeg elsker også hans morder …?
Jeg er ikke nogen helgen.
Jeg vender ikke den anden kind til.
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Hvis ikke jeg kan slå igen, løber jeg min vej,
vanskeligheden består i
at vi ikke ved
hvem der hersker over os,
hvem der nyder af friktionsfriheden
og af at folk underordner sig formynderiet
hvis formål er at undertrykke,
vi laver revolution men hvor er magten,
hvad skal vi angribe,
magthaverne sidder ikke som et statsråd,
maskinen kan ikke producere noget andet end det
som den er programmeret til at fremstille,
maskinarbejderen kan ikke ændre noget,
men det er heller ikke rigtigt at destruere
maskinen før den er blevet undersøgt.
Det samme gælder en ministers embede:
Ministeren skal passe sit embede.
De der bilder sig ind at systemet
kan ændres ved at gå ind i systemet
er utopister, som der selvfølgelig også er brug for,
men til hvad, det er et vanskeligere spørgsmål.
Den helt generelle og måske nok snedige idé om
at hvis du vil bekæmpe kirken
må du gøre det som præst,
har vist sig at være fejlagtig.
Det er en metode magthaverne anvender
for at knuse oprøret,
paven tilbød Luther kardinalens mitra,
han tog ikke imod den,
på samme måde som vores radikale affinder sig med at blive
folkeoplysere,
der lærer at forstå at der findes et Ansvar.
De højreradikale får en bil i fødselsdagsgave,
de venstreradikale må spare sammen til en,
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og den der sparer sammen til en bil
har allerede pådraget sig en sjælelig skade.
Kommunisterne der ikke forstår
at Forsyte-sagaen
er et større samfundsmæssigt
misforhold end de små lønninger
deltager ikke i revolutionen,
jeg vil ikke have dem med i partiet.
Jeg vil ikke have dem med i partiet,
der mener at det at gå i en fælde er et fremskridt,
man vender tilbage fra demonstrationerne til sine daglige
gøremål
og udstøder et suk,
dette folk er en menighed,
der fra gudstjenesten skynder sig til kaffebordet,
alle i den tro
at ”din stemme har afgørende betydning”,
selvom den ikke har nogen betydning overhovedet,
man burde boykotte valgene,
valgene er et bedrageri mod folket,
lærerne burde have prygl i hvert frikvarter,
skolepultene brændes,
læreren skulle ikke stå på et podie
men i en fordybning i gulvet,
en gang om ugen skulle alle lærere aflægge prøve.
Børnene finder på spørgsmålene.
Hvis læreren ikke består, bliver han fyret.
Man burde finde indgangen til bunkeren.
Kun de meget kraftige eksplosioner gør indtryk nu om stunder.
I det kølige, blålige stille rum
trådte en kvinde i sort spadseredragt ind
og forklarede: ”Som I nok har bemærket,
er kun den ene side glat og fin på dette kvindehoved,
den anden side er derimod ru og grim.
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Se nu her alle sammen.”
Hun forklarede hvad skulptøren havde villet,
hvad hans intention var,
jeg orkede ikke at høre efter,
børnene endnu mindre
men netop hun var en lærer,
hun underviste. Børnene lærer mens de gaber.
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