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LIVSPOETEN

Momas ja til det ukendte var båret af en tro på,
at det gode kan vinde over det onde, igennem tider og dimensioner; og endnu et ja. I dag er du
og Moma lige så vigtige for mig og andre af min
slags, som mennesker på jorden altid har været.
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Vor verden er efter min opfattelse (som den som
alle andre bryder sig fejl om) en fundamental enhed, og dermed altid for stor til at papskiltene på
den – de være sig formelt knæsatte som politiske
eller religiøse ideologier – kan være andet end
summende fluer på oksens ryg.
Singh Paterson

1.del

Lys over mysteriet
1. Et anderledes gensyn
Med et professionelt smil klaskede servitricen to kolde
tallerkener på bordet. Min frokostbøf smagte, som om kødet var tilberedt af en indisk garver, og sådan fik cafeen på
Holmbladsgade, Amager, sit internationale præg.
- Nu er du igennem din uddannelse på universitetet, og
du er stadig ung. Du kan nå at opleve masser af gode år, sagde Moma, hvis tænder lige havde klaret en bid bøf, der var
sendt til videre nedbrydning.
- Jeg kan ikke hjælpe mig selv, sagde jeg og smuttede udenom Momas blik.
Familiehistorien lød på, at jeg som 2-årig var blevet bedt
om at sige ”Moster Maritte.” ”Moma,” sagde jeg, og under
mit første besøg til New York som 5-årig med far og mor
fortalte far, at byens berømte kunstmuseum ”MoMA” var
opkaldt efter moster. Så var dét på plads.
- Måske kan du ringe til den psykiater, du gik hos i sin tid,
fortsatte Moma.
- Det kan jeg vel, svarede jeg, og jeg vidste, at jeg ikke ville
gøre det.
Sidst jeg havde været hos psykiateren diskuterede vi hans
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glæde over at synge klassiske værker, og vi talte om Henrik
Ibsens sindsoprivende genialitet.
Psykiateren havde sagt, at jeg kunne undvære pillerne, og
jeg ville vise ham, at alt var i orden, og at jeg havde styr på
min Ibsen. Til 1.000 kroner for 50 minutter. Jeg tjente 10
gange mindre i timen som handicaphjælper.
Jeg havde engang meldt mig på Amagers psykiatricenter,
helt frivilligt. Opholdet som skizoid blev afbrudt af pladsmangel og jul, og jeg flyttede en tid ind hos Moma og onkel
Trom. Senere købte jeg en lejlighed, der lå få minutters gang
fra deres. Resten af arven fra far og mor sad i to værelser
med stuklofter, rummet ud til gaden var med karnap, så der
kom lys fra tre sider, en af mine venner lejede det andet
rum, og dæmoner kan flytte ind overalt.
Moma havde besøgt mig et par dage før mødet i cafeen,
og jeg havde antydet min rædsel for, hvad jeg kunne gøre i
selskab med andre. Moma ville aldrig få ind i sit hoved, at
hendes Tais kunne finde på den slags, og hvis jeg kom på
psykiatrisk denne gang og afslørede, hvad der foregik i mig,
ville de måske overføre mig til den lukkede afdeling. Bare
tanken fik angsten i svingninger. Men hvis jeg blev uden for,
hvad kunne der så ske?
- Hvis jeg foreslår dig at gøre et eller andet, siger du ja, og
gør det ikke. Somme tider spekulerer jeg over, hvorfor du
overhovedet vil se mig, sagde Moma, og jeg studerede hendes ene kind. En helsefarvet kind i en bleg café.
- Når jeg snakker med dig … det må være lige som narkomanen, der får et fix, svarede jeg endelig.
Moma betragtede sin tallerken, som om hun bad den opklare en gåde.
- Du gør ikke noget uoverlagt, vel? spurgte Moma.
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- Nej, sagde jeg.
Vi talte om, at hun kunne ringe til mig hver dag i den følgende tid, så vi kunne snakke om, hvordan det gik, og om
der var noget, hun kunne hjælpe med. Det var der ikke. Ikke
i dette liv; og her gjorde jeg, hvad jeg havde sagt. Jeg foretog
mig ikke noget uoverlagt.
Samme nat låste jeg min cykel op og satte mig i sadlen.
*
Det havde været et varmt efterår. Vandet i Øresund ville stadig være sommerlunt. Jeg kørte forbi den café i Holmbladsgade, som Moma og jeg havde været på, og vinden daskede
til mig og døsede hen igen.
Sadlen knirkede, og kæden skramlede tonedøvt ind i nattestilheden, imens jeg fortsatte ad den længste, lige strækning på vejen mod strandparken.
Den nordre mole strakte sin finger ud i sundet, og fingerspidsen rundede i en plads med et fyrtårn i midten. Jeg stillede cyklen ved pladsen og gik de sidste skridt.
Noget vand klukkede mod molesiden, som et spøgefuldt
tilbud om udfrielse, og jeg naglede mine øjne til sundets
overflade. Presset om min ryg tog til, og mørket tætnede i
et ”NU”.
Jeg sprællede ud over molekanten og hvirvlede ned i en
tyngde, der lukkede sig bag kroppen. Væden sugede sig ind
i min fløjlsfrakke, og rædslen piblede i mig som saltvandet,
der trængte op i mine næsebor og indover min mund og
overvældede resten af mit indre i bølger af ødelæggelse.
Hjerne, ben og arme, alt det, der havde været i livet, som
jeg kendte det, blev slukket, og alligevel var jeg der, flimren-
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de som en panikslagen elementarpartikel, indtil jeg opdagede, at jeg kiggede på en krop med useende øjne. Jeg forstod
ikke, hvordan jeg kunne iagttage denne skikkelse, der bevægede sig med vandet i natten og fornylig havde været min
ydre form, da en stime af lysbobler strømmede til det nye,
der måtte være mig, og blinkede beroligende.
Havde jeg ikke forbandet den krop langt væk, med det begær, der dræbte uskylden? Var jeg ikke kommet i den tilstand, jeg havde ønsket mig?
De fredsglade lysbobler var af den forbigående slags. Jeg
aner ikke hvordan og hvornår. Jeg ved kun, at jeg kom ud af
vandet, og at min isolation stadig var hos mig, uden et eneste holdepunkt i verden eller hvor som helst.
Et holdepunkt?
Moma havde engang sagt, at alt er, som det er, indtil det
ikke er sådan mere. Jeg syntes, at det var en flad erklæring,
indtil jeg indså, at Moma bar rundt på det uforudsigelige i
sit verdensbillede. Hendes indstilling blev af livsvigtig betydning, lige som noget andet særligt fra Momas og mine
møder.
Det var julen efter, at mor og far var kørt ihjel af smartrøven, og jeg var taget med til Nørrebro på Momas årlige tur til
Assistenskirkegården.
Mosters egen mor Gurli, min mormor Gugger, lå få hundrede meter fra Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, som
Moma var så indtaget i.
Mormor Gugger fik fire røde roser. De tre var symboler på
tro, håb og kærlighed. Den fjerde rose til hende betød tilgivelse.
Moma fik aldrig selv børn. Ved graven fortalte hun mig,
at hun sejrede over sin aversion imod uegnede mødre ved
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at fortælle mormor Gugger, at hun holdt af hende, trods alt.
Kierkegaard og H.C. Andersen gav hun tre roser hver. De
var glade for opmærksomheden, mente hun, og på vores vej
til Søren Kierkegaard havde Moma smilet. Det var, som om
Søren Kierkegaard prøvede at skubbe H.C. Andersen væk,
sagde hun, så det lød som en replik i et underholdningsprogram i fjernsynet.
Moma havde en dag bekendtgjort, at sådan noget med at
prøve at få kontakt til døde var alt for farligt for amatører,
og at mange, der kaldte sig clairvoyante og medier, havde
vist sig at være svindlere. Hun fortalte også, at hun altid bevarede sin kritiske sans, uanset hvad folk dikterede hende
af overbevisninger. Hun havde nikket, som om hun aldrig
kunne holde op igen.
Undervejs kom min afgang nærmere, og i min sædvanlige,
sene stil luftede jeg en idé om, at verden var en gigantisk,
iltsugende vatklump. Samtidig var Moma begyndt at ane
skygger, der bevægede sig, som om de havde noget at sige
hende. Moma trodsede sin modstand, og på nettet fandt hun
en ældre, tilsyneladende venligtsindet mand, der gik for at
være et medium. En typisk Moma, tænkte jeg dengang.
Ifølge Momas referat mente mediummanden, at deres
møde drejede sig om hendes nevø, og han havde en besked
om, at vores døde familie ikke kunne hjælpe mig, hvis jeg
ikke ville hjælpe mig selv, og det var soleklart umuligt, hvad
enten denne banalitet af en konstatering kom fra afdøde eller ej.
Alligevel skete der noget. Momas skygger blev væk efter
mødet. I stedet var det, som om hun kunne se de døde i familien, sagde hun en dag på den måde, der lød som et værn
imod at blive taget alvorligt. Nu tænkte jeg, om hun havde
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dækket over noget utroligt. Kunne Moma virkelig se udover
gravene?
Mange vil sikkert mene, at det var for sent, imens chancer
blev til andet end ord. På mindre end et lysglimt var jeg ved
hende. Tanken styrede åbenbart nok til at flytte mig derhen,
hvor jeg ønskede at være.
Eller kunne det være hende, der havde tilkaldt mig?
*
Moma kiggede fra køkkenvinduet ud mod gården i den store
lejlighed først på Amager.
Rummets eksotiske lugt af kaffe og en henrykt popmelodi i køkkenradioen udfordrede den grå dag. Kaffemaskinen
sluttede sit bryggejob med et hvæs, og Moma flyttede blikket
mod lyden. Hendes øjne gled videre til den lukkede dør ved
siden af maskinen på bordet. Det var i det aflange værelse
bag døren, at jeg havde boet nogle måneder, efter at jeg blev
udskrevet fra det psykiatriske center. Rummet stod fortsat
som dengang, med de samme møbler.
Moma tog i håndtaget. Hun gik ind over dørtrinnet, og lyd
blev aldrig som før. Hendes tanker kom tydeligt til mig.
”Der MÅ være en sammenhæng,” hørte jeg Moma. ”Den
besynderlige fred, som jeg oplevede midt om natten, må
være opstået lige på det tidspunkt, da Tais sprang ud. Hold
benene på jorden, Maritte. Du er ikke ved at blive vanvittig … Du klarede sorgen, da vennen fortalte, at han havde
opdaget to afskedsbreve i Tais’ værelse i lejligheden, og da
politiet sagde, at de havde fundet en ung, lyshåret mand ved
havneindløbet … og freden fra den nat er stadig i kroppen,
sammen med fortvivlelsen. Det kan umuligt være et bedrag.
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Hvad sker der? Du må finde ud af, hvad der sker. Bevare
roen, og finde ud af det,” gentog Moma for sig selv.
Hun satte sig på den gamle briks for enden af værelset,
der lige som køkkenet havde vindue mod gården, og hun
stirrede på de sprossede ruder, som om hun ville igennem
glasset til den anden side.
Ude fra køkkenradioen lød ”Here comes the sun”, en af
hendes favoritter fra Beatlestiden. Den melodi havde jeg
også holdt af; og det viste sig, at jeg havde uanede evner i
min nye tilstand. Momas tanker blev høje som et råb.
”Det er løgn! Nej, jeg må tage godt imod ham, uanset om
han er rigtig eller ej, når han nu danser hen imod mig, på en
solstråle udefra … i gråvejr… og han er så gennemsigtig …
og lille … ja, meget mindre, end han var i sin fysiske størrelse. En bleg skikkelse, der danser på en solstråle… til endelig
… nu forsvinder synet … og … Han må ikke blive væk!”
Momas smerte vred sig ind i min nye eksistens. Hvordan
kunne jeg have tænkt, at mine svære følelser var alene i verden? Jeg prøvede at fortælle Moma, at hun ikke skulle være
ked af det.
”Noget siger mig, at jeg ikke skal være ked af det. Han er
her. Og det er jo, som om jeg ser rigtige ansigter af Kerstin
og Bo, og far og mor. Når det bare er ”som om” jeg ser søster,
svoger og andre afdøde, er jeg i sikkerhed. Men hvis det nu
virkelig er Tais på en anden måde må jeg møde, hvad der
måtte komme,” lød hendes tanker.
Moma rettede blikket mod værelsets sengebord, hvor hun
havde lagt kuverten med mit afskedsbrev til hende og onkel
Trom. Som i brevet til vennerne skrev jeg om kærlighed;
den disciplin, som jeg altid selv havde kludret rundt i. Jeg
bad vennerne om at elske hinanden, og til Moma og Trom
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havde jeg skrevet, at jeg elskede dem, og at jeg tog ansvaret
for det liv, jeg havde forfejlet. De havde ingen andel i det,
fortalte jeg; selv om det måske var en mindre trøst, særligt
i denne situation, hvor Moma netop havde sagt ja til det
ukendte ved synet af lille, blege Tais. Moma betragtede kuverten, som om hun blev konfronteret med et sort hul, og jeg
ønskede at gribe ud og hvirvle hende væk derfra.
Men Moma var som altid klar til at hjælpe; og hvis det
kunne lade sig gøre, ville jeg forsøge at lempe hende ind i
det nye, så hun klarede rystelsen, når jeg bad hende om den
ganske særlige tjeneste, der kunne starte en forandring.

2. Kirsebærtræerne blomstrer
Bedemandsfirmaet, som Moma besøgte med Trom, lå et
stykke ude ad Amagerbrogade, indeklemt mellem større forretninger. Allerede her blev moster lidt mere sikker.
- Og hvilken urne ønsker De så til Deres nevø, spurgte bedemanden med en stemme, der nærmest sleskede for den
sorg, bedemanden tjener sine penge på. Det er svært at være
bedemand, eller hvem som helst, og finde det rigtige toneleje.
Bedemanden viste en planche med urner, i porcelæn,
brændt ler og forskelligt farvede træsorter. Jeg mærkede,
at Troms tilstedeværelse dæmpede mosters sorg, men han
kunne ikke tage valget fra hende.
Så fik hun tanken, der fløj imod mig.
”Hjælp mig!” bad hun ud i rummet. Det var, hvad der
skulle til.
- Det skal være den i kirsebærtræ, sagde hun til bedemanden, der sirligt noterede i sin bog.
- Ja, den urne er der mange, der er glade for, sagde han, og
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nikkede bifaldende. - Og så kommer vi til påklædningen.
Deres nevø kan ligge i sit eget tøj. De skal aflevere tøjet. Så
sørger vi for, at han bliver klædt på. Han kan også blive iført
en lang, hvid skjorte.
- Den hvide skjorte, tak, sagde Moma. Bedemanden noterede igen.
- Så er der kisten og blomsterne, sagde han, så det lød som
et spørgsmål. Han viste nye plancher.
- Det skal være så enkelt som muligt. Tais var enkel, og
hans liv blev alt for indviklet, sagde Moma, som om den
sidste sætning var teksten til en gravsten. Bedemanden var
vant til den slags ytringer, og jeg var vant til de ordhug, som
Moma angreb tilværelsesknuder med.
På vejen tilbage ad Amagerbrogade fortalte Moma onkel
Trom, at hun mente, at jeg havde været med til bedemandsmødet. Hendes stemme prøvede at dække nervøsiteten over,
hvordan onkel ville reagere.
De var kommet tæt på den frugt- og grøntbutik, som jeg
kendte så godt. Jeg havde tit taget og lugtet til et æble eller
en appelsin fra en af de udendørs kasser og leveret pænt
tilbage, af skræk for en tyverianklage.
Trom kiggede forbi butikken og ud på tilsyneladende ingenting. Cyklister jog ligeud, og biler og busser osede snært
forbi. På det smalle fortovsstykke omkring butikken ville
Trom eller Moma normalt træde ind bag den anden. Nu
fortsatte de med at gå ved siden af hinanden, hånd i hånd.
En fodgænger, der kom imod dem, stak en skulder frem og
bumpede til Trom, uden at han og Moma standsede.
Moma var flyttet sammen med Trom som 40-årig, efter at
have boet alene i mange år. De blev gift, og jeg kaldte Trom
for onkel. Dengang syntes jeg, det var ret vildt, at han var
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opkaldt efter Tromsø med de smukke, nordnorske fjorde og
nordlyset, der bølgede farver i frosthimlen. Hans farfar havde boet i byen og arbejdet på havene som skipper. Troms
forældre købte en fritidsbåd, og Trom havde sejlet, fra han
var dreng og havde en frihed i sig, som jeg misundte ham.
Trom havde engang orienteret sig fagligt i gammel folketros forestillinger om liv efter døden; om hvordan almindelige mennesker igennem tiderne havde opfattet døde sjæle,
overgåede, ånder - eller hvad de nu blev kaldt - som noget,
der kunne influere på menneskers jordeliv. Det fortalte han
en dag, da vi snakkede sammen om forskellige livssyn.
Jeg havde haft en mærkelig oplevelse. På et værtshus var
en ældre mand dinglet hen og havde sat sig ved siden af
mig. Jeg havde fået et par øl og havde lyttet mig til, at han
blev kaldt ”Filosoffen”. ”Filosoffen” rystede en finger ind i
mit bryst og sagde: ”Køresvenden” med en ånde, der lugtede af gammel, syg hund. Så faldt han sammen som en ballon
med luftmangel, og hans øjne lignede klistret gummi.
- Vi tager os af ham, sagde en af barstøtterne. Jeg gik hurtigt videre og fandt ud af, at Selma Lagerlöf havde skrevet fortællingen ”Køresvenden.” Historien går ud over
døden og beretter om skyld, soning og forløsning, og hvad
”Filosoffen” end måtte have tænkt på, opdagede jeg altså, at
Trom kendte til den slags.
I vores snak havde Trom tilføjet, at med det sejrende videnskabssyn, der holdt sig til målbare data, var menneskers
overbevisninger om en forbindelse mellem døde og levende
dømt ude som overtro.
Det var på den tid, jeg var tiltrukket af Freuds ideer. Jeg
fordybede mig i avantgardeforfattere og klassikere af sortemestre. Samtidig forsøgte jeg at sætte mig ind i buddhis-
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men med dens mangeartede grene, og oplevelsen med ”Filosoffen” og Selma Lagerlöfs eksistentielle tankesæt indgik
i samlingen.
Trom havde hørt om Momas besøg hos mediummanden,
da jeg fik det slemt. Han var vant til, at Moma søgte udover
de sædvanlige steder, og under snakken om livssyn havde
han virket åben over for kontakter mellem levende og døde.
Kunne han også acceptere den slags, når begivenhederne
rykkede lige ind i hans egen hverdag?
På deres vej fra bedemanden var Trom og Moma drejet til
Amager Boulevard. Jeg hørte, at Momas hjerte slog som et
utidigt ur i den tavshed imellem dem, der måtte forekomme
som en uendelighed. Trom standsede; og Moma. De vendte
sig imod hinanden.
- Hvis der er noget i, hvad du siger … at Tais er hos dig …
må du love mig én ting; det er her på jorden, du må leve og
være, imens du er her, sagde Trom.
Med et nik til Trom lovede Moma, at hun ville stå fast på
jordelivet.
Momas hjerteslag erobrede igen deres takt, og det gik op
for mig, at denne slidsomme, konstante grundrytme udtrykte Momas håb om, at livet ville gengælde, og også stå fast
på hende.
*
Moma og Trom skiltes ved Svinget, ved det grønne stiområde, hvor skinnerne fra den gamle Amagerbane var dækket
af grus.
Trom gik videre til sin arbejdsplads, der lå bekvemt nær
på hans og mosters lejlighed.
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Jeg fulgte mosters fladbundede støvler, som bevægede
hende til lejligheden, til computeren i hendes arbejdsværelse.
Fra skrivebordet kiggede hun på sin opslagstavle med citater om menneskeliv, billeder og fotografier. Hendes øjne
standsede ved sætningen ”Nogen må fortælle sandheden!”
og gled over til tegningerne af Anders And, der skal på ferie
med sine nevøer i bil. Han har solgt sin sang ”Den hulkende
sømand,” og i bilen skråler han omkvædet: ”Åh, skænk mig
en grav, ved det isgrønne hav, hvor kun bølgerne hører min
gråd.” Rip, Rap og Rup vrider deres ællingeansigter og holder fingrene for ørerne.
Moma blev lidt ved fotografiet af en groggy bokser med
sæbeøje, som hun havde overtaget fra mormor Gugger, med
teksten: ”Slået ud? Aldrig. Jeg kommer igen.”
Blikket kravlede videre til en kopi af den tegning, som
hun engang havde sendt til mig, efter at jeg som sædvanlig
havde kværnet om mine genvordigheder.
Første del af tegningen viste en ung mand med pjusket,
lyst hår over et vrissent ansigt. En lodret tekstkasse spærrede ham fra den sol, der smilende udbrød: ”Yeah, yeah,
man,” med en måne, der hang lige så lalleglad bag solen.
I tekstkassen stod der: Det er pseudo, dumt, grimt, rødhåret, plat, for højt, for lavt … og i øvrigt for langt væk og for
tæt på.
På den anden del af tegningen var den spærrende tekstboks væk, og den unge mand strålede.
Moma havde som overskrift til forvandlingerne skrevet:
Det ER bare. At være … hvert øjeblik i sit liv.
Tegneseriebillederne var som taget ud af en selvhjælpsbog, med et personligt pift.

21

Jeg havde været åben over for alt, indtil mørket overtog
det hele, og Momas jubelmåne fra tegningen var intet uden
det sollys, som prøvede at trænge ind i den charmerende lille dreng, der smilede sødt og beskedent og kunne appellere
til ethvert moderhjerte.
Moma var nået til opslagstavlens fotografi af Tais, 6 år, der
elskede sin far og mor og var så bange for, at de blev væk,
lige som farmor og farfar, der var forsvundet alt for tidligt.
Morfar nåede jeg aldrig at se.
Mine følelser snurrede i skygger, som de havde gjort det,
så længe jeg kunne huske tilbage, og jeg glemte at høre, hvad
hun tænkte, imens hun oplivede bogryggene i sine reoler
med fingerspidserne, og titlerne lokkede til at færdes i tidernes religion, teologi, filosofi, psykologi, historie, astronomi,
biologi, og leve med i alverdens fortællinger i bøgerne, der
alle krævede hænder for at blive åbnet.
Moma tændte sin computer, og jeg var igen hos hende.
Hun skrev ned, hvad hun havde oplevet af mærkelige ting:
freden, da jeg var sprunget i vandet og i dagene efter, skikkelsen på solstrålen i gråvejret, og at hun havde fået svar på,
hvordan urnen og ligtøjet skulle være.
Moma printede sine optegnelser ud. Jeg fornemmede hendes lettelse over at få oplevelserne ned i papirets stoflighed
og mente, at hun var klar til det næste.
*
Lyset i Momas arbejdslampe, der var stabilt som årets gang,
blinkede to gange.
Moma stirrede på lampen.
Moma og jeg var taget til fars og mors nye lejlighed på
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Christianshavn, efter at deres urner var sat ned på Vor Frelsers kirkegård. Far og mor havde solgt mit barndomshjem
på vestegnen og glædede sig til livet i hovedstaden. Det blev
en kort fornøjelse, havde jeg tænkt, da lyset i lampen over
stuebordet flimrede morseagtigt.
Moster spøgte med, at det nok var hendes søster og svoger,
Kerstin og Bo, altså min far og min mor, der sendte en besked. Jeg beklagede, at jeg ikke kunne tyde den slags.
Ved de to blink fra hendes arbejdslampe huskede Moma
på flimmerlyset i lejligheden.
- Er det dig, Tais, spurgte hun. - Hvis det er dig, og to blink
er et ja, må endnu et blink betyde et nej.
Der kom ikke et blink til. Lampen lyste lige så pålideligt,
som den altid havde gjort.
Jeg var ærlig talt ikke imponeret over Momas logik. Mente
hun, at blinkene ville have været en tilfældighed, hvis lampen havde lyst endnu en gang; eller betyde, at en anden ånd
havde meldt sin tilstedeværelse?
I hvert fald blev Moma stille. Hendes tanker blev igen høje
som overraskelsesytringer.
”Urnen skulle være af kirsebærtræ. ”Når kirsebærtræerne
blomstrer.” Tais anbefalede mig filmen … hvordan var
det: noget med et ægtepar, hvor manden er livstruende
syg, uden at vide det. Så dør hans kone alligevel først, og
manden tager til Tokyo og besøger sin søn, der troede, at
han kunne rejse væk fra sin afhængighed af moderen. Sønnen bryder sig ikke om at se sin far. Han mener, at faderen
har andel i moderens død. Og så er der … ja, selvfølgelig …
Billederne af de blomstrende kirsebærtræer ved parkfesten,
hvor manden møder den fattige, japanske unge kvinde, der
danser Bhuto; dansen, som kan føre danseren ind i svære
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følelser og kontakt med døde. Hun … hun danser med hænderne, som om hun taler i telefon med nogen … og fortæller
manden, at hun snakker med sin døde mor. Er det den del,
som er vigtig, eller det hele … eller. Åh, jo. Igennem den
unge kvinde lærer manden dét, som han holdt fra sin kone,
i deres borgerlige liv: hendes livsdrøm om at danse og en
dag besøge det hellige bjerg Fuji … Han dør, ved bjerget, og
så forenes de til sidst, manden og konen, i en Bhuto-dans,
foran Fuji … fejringen af kirsebærtræernes kortvarige, årlige
blomstring … Filmen har det hele med, og Tais så mod øst.
Den vestlige verden, med trådene fra Østen, var ikke nok for
ham. Hvornår så vi den film? Det har været få måneder, før
han sprang i vandet … Somme tider tror jeg s´gu, at døden
altid var med ham.”
Med sit ”s´gu” sloges Moma stadig med, at jeg var forsvundet som den krop, den stemme og det ansigt, hun var blevet
vant til.
Noget vand samlede sig i Momas øjenkroge og rutsjede
ned ad hendes kinder. Jeg strøg over hendes hår. Hun jog en
hånd over hovedet, som om hun slog til luften, og hvirvlede
mine tanker om hurtig forandring langt væk.

3. Livet fortsætter
Moma nægtede at indrykke en annonce, hvor der stod, at
hendes og Troms elskede Tais var død. Et par dage senere
talte hun og Trom med præsten, der skulle stå for bisættelsen.
Præsten snakkede om sorg og død, som om det var et bundløst hul, en tung, uforanderlig skæbne, som trak mennesket
endeligt ned. Moma gjorde ham opmærksom på Paulus´ 1.
korinterbrev, vers 15, dér, hvor der står en masse om opstandelse fra de døde, om et fysisk, sjæleligt og åndeligt legeme.
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- Paulus skriver i linje 16, at hvis døde ikke opstår, er
Kristus heller ikke opstået! sagde Moma, så ordene slog i
luften.
Præstens mund vrikkede, som om han prøvede at forlige
sig med, at hendes udbrud var et udslag af den furore, som
min udgang fra jorden havde udløst i hende. Nej. Slet ikke.
Jeg var der, på en eller anden måde, mente Moma.
På vejen hjem talte Moma om muligheden af at studere sig
væk fra tro.
- Præsten … han virker som en af den slags fuldtidstvivlere, der bare ikke kan give sig hen, sagde hun til Trom.
Jeg følte mig ramt. Jeg havde aldrig kastet mig fuldhjertet
ud i noget. Der var altid et forbehold, som trak den anden
vej, og der var jo min pop-op tanke om, at den såkaldte virkelighed var noget, menneskene bildte sig ind.
- Han kunne måske blive en god højskolelærer, mente
Trom.
- Men nu er han præst. Han skal tro, så dem, der søger
kirken kan blive overbeviste om, at de er elskede, og at de
har noget himmelsk at henvende sig til, når de sørger eller
er ensomme og har brug for hjælp, sagde Moma i et tonefald,
der ødelagde ironi.
Det gik endelig op for mig, at Moma værdsatte, hvad der
kunne give støtte i livet, om det så indebar tro på en gud
eller noget andet overjordisk, og nu skulle vi igennem min
bisættelse.
*
Moma talte med min kusine Nete i telefonen lidt før, hun og
Trom gik til kirken. Moma gjorde en joke ud af, at hun nok
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ville få den afdøde familie med sig på vejen … uden at nævne mig … og Nete har altid været med på den værste.- Jeg
kan lige se jer komme marcherende alle sammen, lo Nete, og
hun og Moma blev lidt mindre kede af det.
I kirken ventede et overraskende syn.
Rummet var fyldt af skikkelser, der var kommet for at sige
farvel til den Tais, som de havde oplevet. Moma og Trom
havde kun fortalt nogle ganske få om bortgangen og bisættelsen, og informationen var åbenbart bragt langt videre ud.
Triste, sorgfulde ansigter overværede det ritual, som kan
lindre smerten ved bortgang. Det skal gå ordentligt for sig.
Blomsterbuketterne lå i række om kisten, og der var breve
til mig om, at jeg var savnet, med håbet om, at jeg fik det
godt i mit nye liv og mødte far og mor og de andre, der havde forladt det jordiske ophold på planeten.
Den gamle folketro på, at der er et liv efter døden, som
onkel Trom havde fortalt mig om, var slet ikke udryddet;
og selvfølgelig blev deltagerne i min bisættelse mindet om
deres egen fysiske afslutning, igennem min afgang. Der var
dog også megen hengivenhed til stede.
Jeg syntes, at det var svært. Den, der bliver opslugt af sine
egne følelser, kan have vanskeligt ved at mærke impulser
udefra; som hvis denne person skulle blive kontaktet af en,
der er gået over; sådan en som mig. Det ville måske også
være så fremmed, at vedkommende ville gå i panik. Men
onkel Trom var i hvert fald opmærksom.
- Det er ikke Tais i kisten, hviskede han til Moma på kirkebænken og viftede med en hånd ud i rummet.
- Nej, det er ikke, sagde Moma, og knugede hans anden
hånd.
Præsten talte over en tekst af Paulus. Det var 1. korinter-
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brev, som Moma havde citeret fra under samtalen med præsten.
Her til bisættelsen havde præsten taget et udsnit af det berømte vers 13, om kærligheden, der tåler alt, tror alt, håber
alt, udholder alt; og så kom stykket om, at Paulus aflagde
det barnlige, da han blev voksen. ”Endnu ser vi et spejl, i
en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg
stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv
er kendt fuldt ud, ” citerede præsten den gamle ordsvinger,
som om præsten læste op af en interessant brugsanvisning.
Han fortsatte med det sidste af teksten. ”Så bliver da tro, håb
og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.”
Opbyggelsens ord for nogle. Smertens ord for mig.
Blive voksen og aflægge det barnlige? Hvis voksen betød
at komme overens med noget stort, var det nok i orden, og
hvordan så dét? Jeg havde set alt for megen ulykke i verden,
ofte forårsaget af såkaldt voksne, der kaldte sig bedst vidende og rationelle; og magtesløsheden blev det største af alt.
Præstens ord vekslede med salmesang. Op til min
konfirmation havde jeg kigget nærmere i salmebogen, og
særligt 2. vers af Jakob Knudsens ”Se, nu stiger solen,” havde betaget mig; det vers, der handler om at ånde luften i
fulde drag, takke Gud for lyset og fryde sig over dagen, trods
synd og død. Alligevel var teksten fjern, og jeg havde været
skræmt over ordene om at drage ad natmørkt hav imod min
grav, selv om livets gud ville skærme sit barn og få det ud af
dødens garn, så solen steg af havet igen, og dødens skygger
flygtede for evigt. Nu tænkte jeg, om det sidste virkelig kunne lade sig gøre.
Ansigterne i kirken blev til et savn. Alle disse kendte,
kære og mindre kære. Mine kunstner-, litteratur- og digter-
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venner, kvindelige bekendte og kærester igennem tiderne,
den sidste rest af familie fra Jylland, fars og mors kolleger
fra jobbet, som jeg havde lært at kende fra mine forældres
tid på jorden; og fodboldkammerater fra engang for mange
år siden. Der var ovenikøbet et par af mine gamle klassekammerater fra folkeskolen.
Tais fra Baldersbrønde, lille bebyggelse ved Hedehusene,
få kilometer fra Roskilde og en mindre cykelturs vej fra Taastrup.
*
Som ny på Københavns Universitet, på Nordisk Sprog og
Litteratur, med kammerater fra Hellerup, Frederiksberg og
andre fremmede steder, og ambitioner om et intellektuelt
liv i højere sfærer, langt fra det kedelige, småborgerlige liv,
mine forældre havde levet, kunne jeg umuligt være søde,
tillidsfulde Tais fra Baldersbrønde; barnet, der af skræk for
de voksnes vrede lod de andre drenge i byen om at udføre
skarnsstregerne. Dengsedrengen Tais, der var misundelig på
de andres utilladelige foretagsomhed i hele sit hjerte, og hadede sin mur af ængstelse.
På universitetet blev jeg ung digterspire, som turde alt
det frække, i en spidstunget, bundløs følsomhed. Tais fra
Baldersbrønde blev henlagt, mine forældres død nærede
mørkets tiltrækning, og nu hilste Moma og Trom på de tilbageblevne uden for kirken, og min kiste blev kørt væk af
en gravsort bil.
Moma var ved at have opbrugt sin sjælsstyrke for dagen.
De to havde meddelt, at de ikke kunne deltage i eventuelle
arrangementer efter bisættelsen, heller ikke den sammen-
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komst, som min nærmeste ven fra universitetet, Robert - eller Rogge, som vi kaldte ham - stod for.
Hans og min optræden med digtoplæsning og satire fra
den litterære verden ville blive vist på skærm. Vi lavede
showet, lige før jeg besluttede, at jeg skulle være digter, på
trods af advarsler om, at digtertilværelsen kunne være den
ensomste i verden.
- Hvad vil du skrive om? Dig selv? Dine hengåede forældre? Eller Moma? spurgte onkel Trom, der var blevet uddannet som bådebygger før studentereksamen og universitet.
Onkel Trom mente, at man skulle skrive på sin erfaring
som menneske, efter at have udforsket verden. Ikke noget
med at gøre skriveriet til æstetisk kunstart, der lukkede sig
om sig selv; og Moma kunne have udbrudt et ”Halleluja”.
Hun havde været rejseleder og stewardesse, før hun uddannede sig til journalist, og hun havde arbejdet med kommunikation og ledet flere store virksomhedsprojekter, inden
hun besluttede sig for at arbejde fuldtids med sprog og det
altafgørende, luftige begreb, som kaldes livsmening.
Moma læste breve fra den gamle digter Sophus Claussen,
og ifølge moster mente han, at litteraturen var løsningen på
alverdens problemer, indtil han som så mange andre blev
væltet af 1. verdenskrigs udbrud.
Den slags prøvede jeg at overhøre. Trom og Moma var ikke
mig, og noget lyttede jeg til.
Moma havde været optaget af filosofi, fra hun var barn, og
i den tone, der var let som en vittighed, havde hun en dag
erklæret, at hun var en gammel sjæl på 3.000 år.
Jeg spurgte Moma, hvor sådan en udtalelse kom fra. Hun
fortalte, at hun ikke vidste det.
Dengang var det måske rigtigt.
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Lige nu var jeg dog i noget helt andet. Jeg var fulgt med
Moma og Trom til koncert.
*
Måneder før min bortgang havde Moma og onkel Trom købt
billetter til Mahlers 3. symfoni, i Danmarks Radios koncerthus i Ørestaden. Det var om aftenen samme dag, som præsten havde foreslået til min bisættelse.
I min sidste, fysiske tid på jorden begyndte jeg at tro på,
at den slags tilfælde ikke er tilfældige, stik imod, hvad det
var smart at synes. Igennem mine universitetsstudier havde
jeg dekonstrueret verden til atomer, og meningen blev en
akademisk disciplin, der skulle mestres.
Nu vekslede min nye form i kontaktsøgende partikler, og
det var sådan, at jeg ledsagede Moma og Trom til Mahler.
Hvem kunne have vidst dét?
Jeg havde været i koncerthuset før, til en koroptræden.
Udefra er huset en blåklædt klods. Inden for gløder den
store sals vægge som rødguld, med kæmpeorglet bagest. De
skrånende publikumsrækker omkranser højtidsklædte musikere og deres skinnende instrumenter, dirigenten og lejlighedsvise sangere.
Frygten for, at der kommer mislyde fra de betjente instrumenter eller halsen må være mareridtsagtig, og rummet er
indrettet på store oplevelser uden fejltoner, som i en perfektionsdrøm.
Moma og jeg læste i programmet om symfonien. Hun havde hørt værket før, og under koncerten sad Moma på sin
stol, som om den kendte musik dirigerede hende.
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Instrumenterne skildrede, hvordan foråret piblede frem
efter vinterens dødelige kulde. Jeg anede blomster, der foldede sig ud i lyset, til de blev mast af torden, og jeg forsøgte
at gøre mig døv for at undgå en spirende uro, indtil en altstemme kredsede om dag og nat, smerte og glæde, forgængelighed og evigt liv, der indbød harpestrenge til at knipse
engletoner, og et drengekor bimlede himmellyde i en kosmisk herlighed, så jeg bimlede med.
Moma sad for en gangs skyld stille, imens en kvindegruppe sang om apostlen Peter, der i sin anger over at have syndet bliver befriet for skyld. Endelig kulminerede al denne
inderlighed i strygere, der spillede op til ro og væren i en
adagio, som en kærlighed til næsten, i floder af musikalske
modsætninger, der forenes, og jeg syntes, at jeg hørte Moma
brage indeni, som om skabelsen blev gengivet til hende.
På vejen ud af koncerthuset betragtede hun og Trom de rå
indervægge.
- Tilbage i det grimme! sagde hun
- Det er moderne. Tiden. Kunstarkitekterne, der også bygger med flade tage, så den nordiske fugt ikke kan slippe
væk, konstaterede Trom.
Somme tider smed Trom holdninger fra sig uden den
mindste tøven, som om hans skyts kom fra en særlig velordnet lagerbeholdning.
Jeg havde ofte afleveret slående kommentarer, der skulle
imponere, og som kun var knaldperler. Mange gange vidste
jeg alene, at jeg absolut ikke havde nogen mening om det
meste og var usikker på resten.
Her var der dog ikke tvivl af nogen slags i min nærhed.
Efter Mahlers 3. symfoni var Moma parat til det næste.
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4. Moma tager en stor beslutning
De følgende dage så Moma, at jeg kom imod hende ved et
fodgængerfelt i nærheden af universitetet på Amager og i
Vor Frue Kirke, midt i Københavns middelalderkerne, hvor
jeg dansede op ad kirkegangen.
Somme tider var jeg ved siden af hende, og en nat havde
hun en drøm, hvor hun bagefter huskede, at ordet ”TELEPATI” stod foran hende, i versaler så magtfulde som romerrigets steninskriptioner.
En dag i arbejdsværelset skrattede hendes upåklageligt
fungerende radio, der altid lød lavt i baggrunden, som en
kontakt til omverdenen. Moma skruede op for lyden.
Tonerne udgjorde ”The One,” som blev Martins vindersang og pladedebut i en tidligere X-factor finale. Moma havde fulgt Martin igennem udsendelserne. Han havde en helt
speciel klang; nærmest som om der var bundet overjordiske
klokker til hans stemme, mente hun. Hun var endda taget
til Tivoli for at høre ham på Plænens tribune og havde købt
cd’en, der udkom kort efter hans sejr.
Nu fandt hun teksten til ”The One” i cd-hylsteret. Her
som ved senere lejligheder var der sætninger, som særligt
syntes at tale til hende: som at prøve for hårdt, med ønsket
i sangen om at sætte tempoet ned og vise, at tabt er fundet.
”Kan teksten være et spor? En meddelelse om ikke at fare
for voldsomt frem? Og at jeg har fået det tabte igen; at Tais
er med mig? Eller er jeg blevet oversensitiv og kører af sporet? Jeg hørte bare et usædvanligt skrat … Men det var, som
om jeg skulle lytte, og Tais kendte min interesse for Martins
stemme. Jeg fortalte engang Tais, at jeg altid havde en melodi i mig. Han så meget interesseret ud og drejede blikket
lidt indad, som om han tog oplysningen til sig. Jeg må være
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tålmodig og se, hvad der ellers sker,” tænkte hun.
Jeg mærkede Momas usikkerhed, men også den vilje til at
holde sig åben, som måtte fastholdes. Hun hørte pop, klassisk, country, blues, rock … stort set alle musikgenrer.
Musikken var en måde at få kontakt på.
*
En formiddag kort før jul kørte Moma til sin opstaldede
hest, Monte, i Nordsjælland, som så ofte før.
Bilradioens melodi peppede kabinen op, og Moma nynnede. Hun var i toner, der syntes at fylde motorvejens asfaltbræmme forude, de nøgne træer og hegn i bakkelandskaberne til siderne, og langt oppe, uden for bilruden, fik hun
øje på far og mor, og mine bedsteforældre på begge sider.
De små skikkelser var slørede og filmagtige og smilede og
vinkede til hende.
Momas blik stivnede, og hendes hænder knugede bilrattet, som om hun var bange for, at rattet blev væk, uden at synet forsvandt. Det gik op for hende, at der manglede noget.
”Hvor er Tais?” tænkte hun lavmælt.
”Han er hos dig!” svarede mormor Gugger tilpas fjernt, og
Moma klarede at holde bilen ligeudrettet.
”Tais skal have klaret nogle ting, som han ikke fik løst på
jorden, før han kommer sammen med os,” fortsatte mormor,
der døde som 79-årig, uden at turde det. Det var et par år, før
fartrøven smadrede far og og mor, og alle, jeg kendte, rådede
mig fra at se deres jordiske rester.
Så var det, at min håbefulde tanke nåede ind i Moma.
Moma kunne leve med sig selv, i modsætning til mig. Nu
sad hun dér, på vej til stalden, og prøvede at forlige sig med,

33

at hun skulle give lov til, at jeg svævede ind i hendes krop
og var der, også i situationer, hvor jeg så mange gange var
flygtet. Så jeg kunne få erfaringer indefra, igennem hende,
og måske, en dag, komme sammen med de andre.
Moma havde engang fortalt mig om en særlig passage i
Orhan Pamuks ”Sne.” En Fazil talte med hovedpersonen
Ka, og Fazil mente, det var muligt, at en afdød vens sjæl nu
levede i hans krop. Forestillingen var altså ikke fremmed
for hende.
Moma kørte ind på motorvejens førstkommende rasteplads, standsede bilen og trak vejret dybt, indtil hendes nervenetværk holdt op med at sprede flimmer.
”Det er, som om jeg er fyldt med ønsket om, at Tais må
lære af, hvad der foregår i mig …”, hørte jeg hende tænke. ”
… Hvis det skulle være rigtigt, og jeg siger ja, betyder det så
også, at jeg skal overtage angsten, frustrationerne, hans kaos
og manglende orden? Orker jeg dét? Kan jeg holde til det? Er
jeg så stærk en sjæl, at jeg kan føre ham til noget bedre? Vil
det overhovedet være muligt at skelne imellem, hvad der
er ham, og hvad der er mig? Og hvorfor skulle sådan noget
overgå mig? Mig? Nej; os … og hvordan kan jeg i det hele
taget tvivle på, at jeg skal gøre det? Måske er der en mening,
som jeg ikke kan fatte, som uvidende, jordisk menneske. Og
hvis der er bare antydningen af en mulighed for, at dette her
virkelig foregår, og at han kan få lys i sit nye liv, må jeg sige
ja. JA!” sluttede Moma diskussionen med sig selv og drejede
bilnøglen om.
Alle motoriske dele blev aktiveret, med de impulser, der
skulle til for, at maskineriet spinnede, og hjulene gned sig
fri af rastepladsens asfalt.
Hun er noget af en eventyrer, Moma. For første gang i
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umindelige tider skimtede jeg en åbning.
Hestepensionen ”Kløvergården” var Momas opladningssted. I min fysiske tid havde jeg et par gange været med
Moma, og jeg havde redet i galop på hendes Monte for at
vise, at jeg turde. Jeg var lidt usikker på heste, men holdt
meget af dyr, også af den store slags.
I de første dage efter min bortgang havde flere ryttere på
”Kløvergården” tilbudt, at de ville være der, hvis Moma
skulle få brug for dem. Moma var glad for tilsagnet, og på
en skovtur med rideveninder fra stalden havde Moma fået
at vide, at hendes yndlingssti nu hed ”Marittes sti.” Fra toppen af stien var der udsyn over et område, der fik lov til
at ligge vildt, med mose, klynger af højtstræbende nåle- og
birketræer og knækkede stammer, bøgeskov bagved og den
store himmel ovenover det hele.
Det var på ”Kløvergården”, i de gode omgivelser, at Moma
fik sin første erfaring med at være to-i-en, som hun havde
sagt ja til på rastepladsen samme dag.
*
Moma var ved at tage Monte ud af folden. Monte, der ifølge
Moma var en mindre hest, lavede et hop til siden, som hun
ellers ville have smilet ad. Nu sprang hun forskrækket bagud som en, der er uvant med store dyr.
Moma dæmpede skrækken ved at lade roen strømme igennem sit væsen i den praksis, som hun havde trænet i mange
år.
Det var sådan, det skulle være. Når lysten til panik meldte
sig, skulle man gøre det modsatte af, hvad man havde lyst
til: aktivere en tro på, at der ikke var noget at være bange for.
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Hvis der skulle ske noget, var dét heller ikke noget at være
bange for. Det ville bare ske, og så var man i hvert fald hele
tiden i den følelsesmæssigt rigtige position, tænkte jeg, og
var den ynkeligste lille elev.
Mine følelser var ved at rejse sig som piggene på det
pindsvin, der spiste nødder i min barndoms have og fik øje
på min legetøjsbold. Tanken om den nye, lange læretid strittede ind i mine gode hensigter, og den slags måtte ikke ske
mere. Strit af, Tais, gentog jeg som et mantra og håbede, at
ordene en dag ville virke.
Moma lagde saddel på Monte, og en uro var sivet ind i
hende, på trods af al hendes mentalfitness. En af dem fra
stalden, som Moma ofte talte med, havde været væk i nogen tid og havde ikke hørt om min vandgang. Hun spurgte
Moma, hvordan det gik.
Moma var uforberedt. Hun svarede forkert, imens jeg nærmest blev gennempløret af de tårer, der samlede sig i Moma
og brød videre, ud af hendes øjne.
- Min nevø … er … død! hakkede hun. Jeg protesterede,
og det bumpede i hende, så hun knap nok fik trukket vejret.
På den måde fandt jeg ud af, at Moma også kunne lære
noget af mig.
Når hun mærkede bump og andre simple, usædvanlige reaktioner i kroppen skulle hun være særligt opmærksom. Jeg
blev et mudderhul, når hun græd. Der er i forvejen alt for
mange tårer i verden.
”Jeg kan ikke gå alene med dette her. Der må være nogle
andre, der har oplevet noget af det samme,” hørte jeg Moma
tænke.
*
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Samme eftermiddag kastede Moma et længselsfuldt blik
mod bøgerne om USA’s historie, de gnostiske evangelier og
Platon-skrifter, som lå i en bunke til læsning og genlæsning
ved hendes sofa i lejligheden. Hun gik på det lokale bibliotek. Det var før massakren på bibliotekernes bogbestande,
og dengang lod hun sig ofte lede af, hvad der umiddelbart
tiltrak hende fra boghylderne.
På biblioteket mødte hun en gammel bekendt, Sonja. Sonja havde altid spurgt til, hvordan jeg havde det, når jeg ikke
kunne undgå hende på gaden; dengang det gik rigtig dårligt.
Sonja stillede sig tæt op ad Moma. Jeg prøvede at komme
væk.
”Du bliver, hvor du er,” rasede Momas tanke imod mig, og
hun undlod at følge sin indskydelse til at rykke bagud.
I dette øjeblik vidste hun, at jeg var der.
Jeg jog flugttrangen væk ved at tænke på, hvor vanskeligt
det må være at blive fortrolig med en svæveånd; og så
skulle Moma oven i købet udsættes for bump og andre,
enkle signaler, der opfordrede hende til at være ekstra
opmærksom; sådan som hun havde oplevet det i stalden
første gang.
- Det er svært, når dem, der skal overleve en, tager alt for
tidligt afsked med livet, svarede Moma på Sonjas spørgsmål
om, hvordan hun havde det.
- Ja, Tais var jo faktisk som en søn for dig, sagde Sonja.
Jeg var i Momas ubehag over Sonjas indtrængen, indtil det
var, som om jeg sad i et af de der goblende spabassiner.
Moma havde ofte fortalt mig, at hun holdt sine gode følelser klar til at neutralisere opkommende bitterhed, had,
frustration … og visse former for ubehag.
Hun havde opnået sin kunnen igennem hård træning, lige
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som færdigheden med at skabe ro indeni.
Jeg havde misundt Moma uden at ane, hvad hun mente.
Min generation var opdraget med at studere, hvordan de
selv havde det, og snakke sig ind i en selvoptagethed, hvor
perspektivet var at se sig selv fra forskellige vinkler.
Nu vidste jeg, hvordan Moma gjorde i den slags situationer. Hun aktiverede sin indre varmepumpe.
Moster nikkede som svar på Sonjas spørgsmålsagtige udsagn om, at jeg havde været som en søn for hende. Hun smilede, selv om jeg stadig fornemmede hendes sorg, og jeg oplevede en fantastisk befrielse. Det var en befrielse, jeg havde
længtes efter, og som var undsluppet mig, når jeg havde
mærket den; noget, der endelig kunne være i mig. Det var et
lysstrejf. Og jeg huskede, hvordan jeg havde fornemmet et
lys i Indien, igennem mødet med Danny, og hvor hurtigt jeg
kom igennem den første af den serie af bøger om samtaler
med Gud, som han anbefalede mig: ”Venskab med Gud” af
Neale Donald Walsch.
Bogen stod på en af bibliotekets hylder.
”Neale Donald Walsch … Tais nævnte ham …”
Moma tog bogen ned af reolen, bladede i den og besluttede sig. Hun bar bogen til selvbetjeningsudlånet, som om den
var et klenodie.
Moma satte sit sygesikringskort ind under apparatets laserstråle. Jeg var i hendes bevægelse med hånden. Det bippede i mig, og lånet blev gennemført af de elektroniske forbindelser, som en it-snørkler havde sat sammen.
”Når digitale signaler kan styres rundt i ledninger, kabler,
luft og himmelrum … i komplekse, usynlige sammenhænge, der bliver til billeder, lyde og meddelelser via en computer … må det være indlysende, at universel energi også kan
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ledes mellem sjæle, i og uden for det jordiske liv” tænkte
Moma. Hendes undren passerede igennem mig som et pust.
Moma betragtede den hånd, hun havde ført ind under laserstrålen, overvældet over, at hun syntes at vide, hvornår
jeg var der, både inden- og udenfor hende; og jeg var sikker
på, at hun også ville være hurtig til at fornemme, hvornår
jeg var væk.

5. Tilbage til Indien og Nepal
Kuglepen og notesblok lå klar på det lille bord ved siden af
Momas sofa, og hun begyndte med sin sædvanlige systematik at læse ”Venskab med Gud”.
Jeg fulgte spændt med. Hvad enten det virkelig var samtaler med Gud, som Neale Donald Walsch skrev ned, eller
noget, der var kommet til ham ad andre kanaler, satte han
ord på flere af hendes erfaringer.
Allerede ved at læse, at Neale Donald Walsch havde lært
meget af Elisabeth Kübler-Ross, der mente, at døden ikke
findes, skete der noget i hendes krop. Hendes milliarder af
celler vibrerede hurtigere, og jeg prøvede at holde mig uden
for. Det var for voldsomt.
I sproget, der hører til den slags, hedder det vist, at cellerne svinger med en højere frekvens. Neale Donald Walsch
kaldte det at danse med Guds energi. Og energiræset blev
bare ved, som når hun noterede fra bogen: ”Når du smiler,
elsker, synger, danser, skriver, udtrykker dig, er du den højeste version af Guds væren.”
Her protesterede jeg, uden at moster bemærkede brummet
i tyktarmen.
Skrivningen var med til at gøre mig sær, og isolere mig.
Men der var også mange tankevækkende udsagn imellem
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de modstandssultne sætninger, som Moma kopierede på sin
blok.
Jeg var enig med Moma i at notere afsnittet om egoet, der
vokser sådan, at alle muligheder for at erfare det forenede
selv er borte. Du er fortabt; faret vild i illusionernes verden,
hvor du kan blive i mange liv, inden du selv befrier dig, eller
nogen - en anden sjæl - henter dig ud, og giver dig tilbage til
dig selv. I den sidste del af mit fysiske liv var jeg tiltrukket
af ideen om reinkarnation, og jeg havde fortalt Moma om
min tilbøjelighed.
Jeg kunne også godt lide dét med, at taknemmelighed som
en tilstand af væren repræsenterer den hurtigste vej til helbredelse; og så var der den Jay i bogen, der døde ung.
Neale Donald Walsch var blandt dem, der kendte Jay og
mente, at Jay havde fuldført sin opgave på jorden. Fuldføre
sin opgave, og dø? Det kan måske nok være i orden, men
det kræver da, at man opdager, hvad ens egen opgave er. Jeg
ville så gerne vide det, og fandt aldrig ud af det.
Det var, som om jeg blev rusket.
I tænksomme bevægelser noterede Moma en sætning om,
at kroppen oplever og føler, sjælen iagttager og ved. Hun
nedskrev en linje fra bogen om at se noget for sit indre blik,
der minder om en blafrende blå flamme eller et dansende
lys, og at det er essensen af sjælen.
”Jeg har oplevet noget lignende … i blålilla … nogle aftener i min seng, når jeg var tæt på at falde i søvn. Og jeg
anede ikke, hvad det var,” tænkte Moma i et øjeblik, der
mindede om en rus og satte sig i mig.
De ord, hun skrev, påvirkede mig, som de påvirkede hende.
Moma blev mere vendt imod, at hun måtte tage sine be-
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synderlige oplevelser med sig selv og mig alvorligt, som noget, der var over hendes fatteevne.
Igennem Momas krop var jeg ved at lære, at væren er en
bevidsthedstilstand - som taknemmeligheden er det - imens
følelserne gør noget. De reagerer på de signaler, hjernen sender til dem, og kan skabe kaos, eller fredstilstande; som det
var sket på biblioteket, hvor Momas ubehag var blevet opløst, og hun bare stod der og var i tilværelsen, sammen med
Spørge-Sonja.
Moma noterede endnu et par sætninger fra bogen på sin
notesblok: Livet er ikke blot en opdagelsesrejse, men en skabelsesproces, og ingenting dør. Det skifter blot form.
Hendes reaktion på disse linjer var ingenting imod, hvad
der kom nu.
Det var, som om skumtoppe surfede igennem hende, snurrede opad i hvirvler; og efterlod mig roterende, som om jeg
havde været i Tivolis mest brækprovokerende forlystelse.
Moster kopierede fra bogen med bogstaver, der lignede
buer og søjler i gamle bygningsværker: Bevidstheden udvikler sig og får alle andre fremskridt, i videnskab og teknologi,
til at se ubetydelige ud i sammenligning.
Det 21. århundrede er opvågningens tid.
Ville hun virkelig tro på dét, med alle de umennesker og
udyr, der findes på kloden? De vil ikke engang sætte sig ind
i, hvad der skal til for at blive et menneske. Tænkte jeg, der
bar rundt på skam og skyld i så mange år. Der er ikke noget
at sige til, at jeg tit fik ondt i ryggen. Det var som at bære på
en overvægtig rejserygsæk; sådan en af de store.
*
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Hvor lang tid gik der, før Moma var færdig med at læse
”Venskab med Gud”? En dag? En uge? Det er svært at fastslå.
Min tids- og rumfornemmelse var blevet en anden.
Et øjeblik kan ræse igennem fysiske kroppe og blive til minutter og år, som er umulige at gribe fat i. Nu oplevede jeg,
at øjeblikke kæder sig ind i hinanden og varer i evigheden.
Men i bogen har jeg så vidt muligt fulgt en kronologisk
mennesketid, for forståelsens skyld, og lige nu var der noget, som stadig plagede Moma; noget, der knugede området
omkring hendes navle.
Hun forlod sofaen og gik ud i køkkenet.
Moma var begyndt at betragte madlavning på samme
måde, som mor og far havde set på min fodboldindsats.
Jeg var 5 år og fik at vide, at jeg lige så godt kunne gøre mit
bedste, når jeg var på banen. I mine forældres pædagogiske
tonefald faldt beskeden sammen med voksne stemmer fra
alle sider, der bød mig at være mere eller mindre social,
venlig, glad, høflig, legende, stille, alvorlig, hjælpende, lærevillig og i øvrigt i stand til at sige til og fra. Hvis jeg ikke
gjorde det rigtige, var jeg nok unormal.
Det var dengang, diagnoserne var på vej fremad. Sådan
noget, der udviklede sig til, at ord som ”autisme”, ”Aspergers syndrom”, ”ADHD”, ”bulimi” og ”anoreksi” gik ind i
normalsproget. Midt i 20’erne fik jeg så min egen diagnose:
”skizoid.” Det var ret betryggende. På den måde kunne man
også blive til noget. Min røv!
Nu var jeg et andet sted: i køkkenet hos Moma. Hun mente,
at det tog nogenlunde samme tid at lave god og dårlig mad,
og mad uden smag og udseende, der gav nydelse til næsen,
munden og maven, medførte såkaldt neutrale blikke fra Trom.
Altså lavede Moma frikadeller efter mormor Guggers
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smilfremkaldende opskrift, hakkebøf med mængder af
løg, spejlæg og rødbeder til, mørbradbøf med flødestuvede
champignons, flæskeæggekage med purløg, fransk bøf med
ovnstegte kartofler, hjemmegjort salat, inspireret af diverse
kogebøger, og sovse, der smagte af noget.
Moma satte æg, rasp og hakkekød på køkkenbordet og forberedte de krebinetter, der skulle smørsteges og ville udsende en vidunderlig lugt. Tanken om, at det var slut med at
spise, var ved at overtage mig, og jeg hev mig tilbage i min
nye retning.
Som i stuen kort forinden var der noget, som knugede området omkring Momas navle. Denne gang var distraktionen
stærkere end før.
Hun lagde en hånd på maven, forlod køkkenbordet og gik
ind på mit tidligere værelse med den sitren, som var hos
hende, når hun befandt sig i rummet.
”Hvordan reagerer jeg, hvis han viser sig som andet end
et gennemsigtigt væsen? Hvis han materialiserer sig i sin
tidligere, fysiske skikkelse, her, hvor han boede?
Jeg håber det, og er for dum. Jeg ville gå til af skræk.
Den vantro Thomas ville kun tro på, at det var den opståede Jesus, disciplene så, hvis han kunne stikke sin hånd ind
i Jesus’ gabende sår, og hvorfor vil jeg altid have mere end
det, der er? Måske er den nye Tais en variant af den gamle …
og den mail, som jeg skrev til ham i Indien … om min andel
i at gøre det værste værre, bliver ved med at dukke op …den
aften på Rigshospitalets traumecenter …Tais var taget ind
fra sit kollegium, Trom og jeg kom fra sommerhuset, og Tais
græd i stød, der huggede i mig.
Et par måneder tidligere havde Tais sagt, at han ikke syntes, der var sket noget spændende i hans tilværelse, og nu,
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her på traumecenteret, med Kerstin og Bo kørt ihjel. kunne
jeg ikke holde min kæft og udslyngede, at der endelig skete
noget i hans liv, sådan som han havde ønsket det!
Hvor sort kan sort blive? Tais så på mig med et blik, der
satte endnu mere fortvivlelse i rummet. Udtalelsen var ikke
til at undskylde, og der var ikke noget at sige til, at Tais var
lettere ironisk efter nedsættelsen af Kerstins og Bos urne,
hvor vi var gået hen til deres nye lejlighed på Christianshavn, og jeg sagde, at det kunne se ud, som om lyset over
dagligstuebordet udsendte signaler, der måske kom fra Kerstin og Bo, og Tais så svarede, at han desværre ikke kunne
tyde signalerne.
Måneder efter fandt jeg en lejlighed til at beklage ordene
på hospitalet. Tais sagde, at udtalelsen havde været svær at
forlige sig med, men at han tilgav mig, og jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle svare.
Hvad var det, jeg skrev i den mail til Indien, langt senere,
hvor jeg igen undskyldte min grovhed den frygtelige aften?
Hvad var det, han skrev tilbage? Hvad skete der i det hele
taget i Indien … og Nepal, som han fortsatte til? De mails,
han skrev til mig, og mine til ham … Jeg holdt ordene på afstand, for at beskytte mig selv, og han fortalte ikke meget, da
han kom hjem, med den forbandede hashpsykose. Kunne
jeg have gjort noget mere? Hvad stod der i de breve? Jeg må
tilbage og prøve at forstå, så godt jeg nu kan.”
Alle disse tanker skred fra Moma, og hvis jeg havde været
i stand til at græde, var det nu, det ville ske. Mørket krøb i
mig.
Vel havde det været svært at tilgive Moma, at hun nærmest gav mig skyld for mine forældres død. Men det værste
var, at jeg et år tidligere, i et sjældent skænderi med min far,
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havde råbt, at jeg ønskede, at han var død.
Og Indiens-rejsen?
Moma måtte ledes, så vidt hun kunne, men hun måtte
også søge selv for at finde det, hun skulle finde.
For første gang åbnede hun de skabe og skuffer i mit gamle
værelse, som hun havde stuvet mine skriverier, breve, andre
papirer, billeder og flere af mine ting ind i, efter at have flyttet dem fra min lejlighed.
Min næsten nye computer ønskede hun ikke at snage i.
Den havde hun givet til en af mine venner, der ville slette
harddisken og bruge computeren igen, så noget af mit stadig
var aktivt.
Efter samme princip delte vennerne mine bøger og mit rejse- og sportsudstyr. Blandt det sidste var min fiskestang og
min tennisketsjer, der i de sidste somres spil havde smækket en del bolde tilbage fra Rogge og Kennet.
Nu kiggede Moma efter noget specielt, med fingre, der
havde svært ved at tage om de papirer, hun ledte igennem.
Hun mente, at hun havde set nogle udskrevne mails i dyngerne. Hun håbede, at vores breve fra mine måneder i Indien og Nepal, få år før jeg sprang fra molen, var imellem dem.
Hun fandt ingenting, og den mailudveksling kunne være på
hendes computer. Moma stirrede ligeud.
”Tænk, Maritte! De mails må være på computeren …
hvis jeg da ikke har fundet på at slette dem, i et øjebliks
ubesindighed.”
Moma speedede forbi de stegeparate krebinetter på køkkenbordet og fortsatte til arbejdsværelset.
Tomheden foran hendes øjne forsvandt i mængder af bogstaver, skærmside op og skærmside ned af mails mellem
Danmark, Indien og Nepal.
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Moma havde været optaget af min fysiske sikkerhed i en
anderledes verdensdel, efter mormors død som den sidste
af bedsteforældrenes, og mors og fars afgang, der kom hurtigt efter. Men hun virkede overvejet og altløsende, når hun
svarede på mine breve fra de internetcafeer, jeg fandt undervejs; selv når jeg var helt nede.
Først nu gik det op for mig, at Moma havde frygtet, at jeg
ikke kunne gribe den livline, hun prøvede at sende mig, og
at jeg ville glide væk i mørket, til endnu et omstyrtende tab.
Den angst, jeg selv kendte alt for godt, svirpede til hende,
som om den ville rejse sig igen fra fortiden, og hun var hurtigt tilbage i, hvad hun havde gjort dengang for at slå skrækken ud.
Jeg fik hendes billeder af, at hun tændte for lampen i sin
globus på det lille skab, der stod foran hendes arbejdsbord.
På reolen ved siden af skabet sad en stor fotostat af Mælkevejen, og hun stirrede på den oplyste kugle og galaksens
stjernestrømme, indtil det mørke rum svandt ind. Hun foretog sig det samme nu. Hen til globussen, tænde for den, så
den lignede den oplyste kugle, man ser ude fra rummet, og
stirre den nødvendige tid på fotostatens lyspunkter.
”Det er bare, at være hvert øjeblik i sit liv”, havde Moma
skrevet på den tegning, hun engang sendte til mig som Tais.
Moster kunne beskytte sig mod uudholdelige situationer
og følelsers kamikazeangreb. Så er det nemt nok at mene
den slags.

6. Breve mellem umage verdener
Nervepirkende situationer fra mit månedlange ophold i hulelejligheden ved Granada i Andalusien, det katastrofale
Ruslands-studium efter min bachelorgrad, forfatterhøjsko-
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len i Skåne og min færden på værtshusene i København torterede en sommeraften, hvor jeg sprang ud fra Langebro som
en joke, indtaget af spiritus og hash som tågemidler mod
ubehagelige tanker og stemninger.
Han var sej, ham Tais, mente vennerne, der overværede
mit hujende udspring. Jeg havde haft ubetinget lyst til at
lade mig suge ind af vandet, der åbnede for sin ro. Dengang
valgte jeg at komme op igen, og så besluttede jeg at tage til
Indien.
Alle brevene fra rejsen syntes at være i computeren, og
Moma nærlæste den første mail, jeg havde sendt til hende.
Det var som at bevæge sig ind i min gamle skræk, indtil jeg
bemærkede det hindeagtige, porøse luftværn, som Moma
lagde foran ordene. Tricket skulle i hvert fald prøves.
Dødspoeten var der stadig, med billedet fra hippietiden af
”Steppeulvenes” Eik Skaløe, der blev til skelet i Indien. Bag
værnet så jeg samtidig det søgende menneske på min rejse.
”Kære moster.
Sidder i en by ved navn Pondicherry syd for Madras og har
haft en dejlig, indisk dag med masser af kaos, tudende bilhorn og halvtynd mave. Det er stadig for tidligt at sige noget
klogt om det her, jeg har begivet mig ud i, men de fem måneder, jeg har til min rådighed, virker allerede som alt for
kort tid. Nå, men i hvert fald blev jeg modtaget af Kalle i
lufthavnen, som planlagt.
Vi rejser lidt i delstaten Tamil Nadu, bevæger os dernæst
nordpå til delstaten Andhra Pradesh og byen Hyderabad,
hvor Kalle har boet i tre uger, og hvor der er nogle folk, vi
skal møde.
Glæder mig også allerede til at rejse ensom, ikke på grund
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af Kalle, men på grund af, at det er mest givende, udfordrende, osv.
Jeg ved ikke, hvor regelmæssig min skrivning bliver, men
nu kan du - og jeg - i hvert fald trække vejret nogenlunde roligt, efter tre vellykkede, første dage. Kærlige hilsner Tais.”
Derpå var der et par venlige, sludrende mails fra Moma. I
mellemtiden var jeg kommet til Hyderabad.
Jeg skrev igen så nogenlunde beroligende til Moma om
den enkemand, Ashok, som jeg boede hos under opholdet.
Jeg sluttede mailen med, at jeg tog dybe indåndinger, for
ikke at blive helt væk for mig selv, hvilket ellers var nemt
nok her, med de kærligste hilsner og håb om, at alt stod vel
til derhjemme.
Så kom Moma igen, for fuld udblæsning, og her i arbejdsværelset var hun så optaget af at læse de gamle mails, at jeg
foreløbig koncentrede mig om min egen læsning og mine
egne reaktioner.
”Kære Tais.
Jeg tænkte fornylig, at de dybe åndedræt med deres højiltning af blodet minder om Anders Ands løft af et skib fra
havbunden ved hjælp af bordtennisbolde, som pumpes ind
i skibets indre.
Regningen for bordtennisboldene udligner desværre gevinsten ved at hæve skibet, og i slutscenen bliver Anders
rasende på onkel Joachim, der ejer det reddede skib. Anders
får at vide, at onkel Joachim også ejer fabrikken med bordtennisboldene.
Men selv om Joakim von And har haft ideer om at beskatte
luften, og jeg bedre kan lide forestillingen om bordtennis-
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bolde til elementbalancen, er luften i hvert fald uden plastikskal og indtil videre gratis …”
Derpå fortalte Moma, at alt gik stille og roligt derhjemme, og
lagde endnu et dødsfald til rækken.
Troms mor Mandy på 90 år var holdt op med at trække
vejret. Hun var gået med en uopdaget lungebetændelse i
længere tid, kom endelig på det lokale sygehus og fik en
blodprop i hjertet.
Hun mente selv, at hun var blevet for gammel, så på
den måde var det måske ikke så slemt. Trom havde haft
et problem med hendes borgerligt løftede pegefingre. Den
svære forbindelse forældre-børn kan vare livet ud, og jeg
havde engang læst om krigshelte, der som deres sidste ord
på kamppladsen udbrød: MOR. Ak ja!
Men jeg kunne godt lide Mandy og blev trist, da jeg hørte
om hendes død. Jeg ville gerne have sagt ordentligt farvel.
For mig var hun en rar, gammel dame. Jeg fik altid tilbudt en
øl, når jeg kom op til hende, og vi snakkede helt almindelig
hverdag.
Moma havde også skrevet noget om Mandys ånd i lejligheden, som Troms mor havde boet i. Jeg svarede tilbage, at hun
skulle sige nogle kærlige ord til ånden, hilse hende og ønske
hende alt godt, hvor hun var. Jeg tænkte også på hende og
ville selv tale til hende, når en passende lejlighed bød sig.
Vidste Moma, at hun havde påvirket mig med al den åndesnak, uanset hvor meget eller lidt hun kendte til overgåede
sjæles eksistens?
Ånderne var i hvert fald nærværende. Nu var jeg klar over,
at jeg havde levet med dem som en anelse.
I min mail med reaktionen på mor Mandys død skrev jeg
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til sidst, at det var svært at skitsere en rute videre nordpå,
efter at Kalle var taget hjem, når der skete så meget; som for
eksempel, at man møder en 62-årig indisk anarkist til en
visning af Ingmar Bergmans SKAMMEN - som jeg virkelig
skrev med versaler - og får en åben invitation til at besøge
anarkistens økologiske gård.
Jeg havde en dag slået ordet ”skam” op i en nudansk ordbog, bare for sjov. Der stod, at skam var en følelse af flovhed,
forårsaget af uformåenhed eller en fortrydelig handling. Jeg
gav ordet et personligt præg ved at udskifte ”eller en fortrydelig handling” med ”og fortrydelige handlinger.”
Skammen! Den sad fast, lige som huden på kroppen, og
modsatte sig ethvert forsøg på at blive fjernet.
Noget i mig blev dog ved med at poppe op med en erklæring om, at alt skulle være mere simpelt. Jeg tog til den
økologiske gård, 100 kilometer vest for Hyderabad, der var
uden elektricitet, og fik med det samme en hækkesaks i hånden.
Min næste mail, til vennerne, kom ved en fejltagelse også
til Moma.
”Hej venner.
Endelig befinder jeg mig et sted hvor der sker frygtelige katastrofer, så folk ængsteligt spørger, hvorvidt jeg er i live …
JEG ER I FUCKING LIVE, ahauuu … har tilbragt de sidste ti
dage på en økologisk farm og er nu klar til nye eventyr og
prøver ihærdigt at nedbryde den herlige ro, de ti dage på farmen har givet mig, dvs. er begyndt at ryge igen og lignende
… men lad os se … neuroserne kalder, kaoset!
Og så ved jeg godt, at jeg ikke har været skidegod til at
skrive, men dét skal jeg nok gøre noget ved … må også lige
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sluge hvad jeg oplever, og den besynderlige form for væren,
jeg befinder mig i/ jeg har både sværere og nemmere ved at
kommunikere med mig selv og andre og jer her, så jeg ved
sgu ikke rigtig … hav tålmodighed.
Alt det bedste Tais.”
Jeg fik et svar fra jordbunden derhjemme, der kunne konkurrere med BilledBladets jubelreportager.
Med min nye viden, her i arbejdsværelset, er jeg ikke i
tvivl om, at Moma blev rædselsslagen over mailen. Jeg koncentrerede mig stadig om min egen læsning og mine egne
reaktioner og mærkede alligevel en svag rystelse, som et lille, nutidigt efterskælv i Moma.
Jeg tror ikke, at min næste mail gjorde hende mindre urolig dengang.
”Kære moster.
Jeg befinder mig nu i den ikke så store by Pushkar, som i øjeblikket oversvømmes af kameler og mennesker i forbindelse
med en kamelfestival.
Enten har tilværelsen været absurd eller grotesk hele
mit liv, eller også er det først nu, i de rette omstændigheder, dvs. den fuldkommen absurde og groteske by Pushkar,
at jeg opdager, at den - tilværelsen - er eller har været det,
for INGENTING er her, som jeg har oplevet det før, hvorfor
jeg også må finde andre, indre ressourcer frem, end jeg har
fremvist før, hmmm, men jeg er ikke helt sikker på, hvilke.
Ikke at tænke for dybt over tingene virker som en god ting
her, evnen til at lege med, ikke bekymre sig for meget, og det
er nogle gode, dårlige, gamle vaner og derfor ikke helt nemt,
men mærkeligt nok, heller ikke helt svært.
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Jeg ved sgu ikke helt, men sådan cirka derimellem.
Om planerne for den videre færd ser det ud til, at næste
stop bliver Varanasi ved Ganges-floden, hvor de bærer lig
gennem gaderne og brænder dem til offentlig beskuelse for
alle, noget jeg naturligvis bliver nødt til at se.
Hvornår jeg kommer videre? … aner det ikke … denne by,
Pushkar, virker som noget, en eller anden gal forfatter har
fundet på, dvs. uvirkelig, ikke af denne verden, og så alligevel, uden for internetcafeen eksisterer den.
Men måske har forfatteren også fundet på internetcafeen
her. At glo rundt på de andre turister kunne godt tyde på
det, og jeg kan med sikkerhed sige, at jeg aldrig har set eller
mødt nogen af disse mennesker før …”
Så var Moma der igen, med sin grammatikfaste ubønhørlighed: jeg er, du er, han/hun/den/det er.
”Kære Tais.
Jeg fik din mail om kamelmarked og fandt Pushkar på et kort
og derefter Varanasi, som du endnu ikke er/var i.
Fortid, nutid, fremtid stiller sig på linje ved e-mailskrivning. Det er til at føle på, lige som den absurditet, der kan
opstå i mødet med besynderlige byer og trækkes ind i den
virkelighed, den er en del af, og som jeg, Tyren, har et solidt
forhold til.
Hvis det ikke var, fordi jeg har en meningsfuld tilværelse
i en - ville nogen synes - kedelig hverdag, ville jeg sygne af
længsel efter duvende kamelsafarier, men Monte må duve i
stedet, så godt han nu kan uden at være en kamel, og på tirsdag otte dage rejser Trom og jeg til Ringkøbing. Trom samler
stof til en ny fagbog.
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Imens drager jeg på heden og til Vesterhavet.
I fem dage vil jeg være i kontakt med Kaj Munks blå anemone i Vedersø, havkræfternes uendelige rul og Søren Kierkegaards bagland ved Sædding.
Om en måned tager vi på ferie til Sicilien med ophold i
Syracusa, hvor blandt andre Platon og Archimedes har opholdt sig. Der er mængder af gamle, vidunderlige ruiner til
Trom og mig. Vi har lejet en bil og kører rundt om den plagede ø, som alverdens erobrere tilsyneladende har ønsket at
beherske …”
Momas optimistiske tone var som at drikke en stærk kop
kaffe. Nydelsen holdt kun kort, og tilstanden med at være
en plaget ø kendte jeg så godt.
Min næste mail fortalte, at jeg stadig lignede sådan en.
”Kære Moma.
Jeg har nu været både i Delhi og Varanasi og befinder mig
i staten Bihar, i en by ved navn Bodhgaya, hvor Buddha,
dvs. prins Gautama Siddharta, for cirka 2600 år siden fik
sin åbenbaring, siddende under et træ (hvor der nu står et
tempel). Buddhister fra hele verden samles her: vestlige,
østlige, men ingen sorte!
I morgen kommer jeg ligeledes til at bidrage til løjerne,
da jeg, hvis alt går vel og jeg ikke får nogen psykoser eller
lignende, skal tilbringe omkring seks dage på et meditationscenter, dvs. sidde på min røv og være tavs, mærke mine
tanker komme og gå, ikke føle noget ”attachment” eller lignende … for jeg har indset, tror jeg nok, at jeg har brug for en
eller anden slags hjælp til at stabilisere mit sind eller min
tro på mit sind eller min kontrol over mit sind, så jeg ikke
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mere render panden ind i mine sædvanlige sammenbrud,
som efterhånden er begyndt at ligne en joke, i hvert fald
betænkende frekvensen, de gentager sig - og også i Indien
- har gentaget sig med. Rolig! Det er ikke noget sekterisk eller lignende, men mere en østlig form for selvhjælpsterapi,
meditation, lykkeligt befriet for Freud, og hvad Vesten ellers
kan snakke sig frem og tilbage til …”
Sammenbruddet!
Den ultimative, accepterede måde at håndtere følelser
på, når ægthed møder mistænksomme blikke fra dem, der
sprudler i begreber som meningsløshed, afstandtagen og
uløselige paradokser.
Det kan vel sammenlignes med at kalde arsenikpulver for
livets salt, og jeg gjorde det rigtige, i en ironisk verden, hvor
man talte og forholdt sig til livet, i stedet for at være i det.
På med solbrillerne. Vær anderledes, provokerende, og
ude af dig selv. Så vinder du verden!
Lille, søde Tais, som havde så meget at elske, og som store, iscenesatte Tais nægtede at tage til sig, sygnede hen, og
store-Tais tog på meditationscenter.
Kierkegaard skrev, at livet leves forlæns og forstås baglæns. Nogle vil måske mene, at denne erkendelse kom for
sent til mig, her i arbejdsværelset. Jeg havde ikke længere
min fysiske krop.
Men i min hang mod reinkarnation kunne det jo være, at
jeg fik erkendelsen med mig i et nyt liv på jorden … og der
var noget med ham den unge mand fra Nørrebro, som var
barn af indvandrere fra Tyrkiet … hvordan var det nu … Jo,
han havde svært ved at finde sig til rette i livet, indtil det
gik op for ham, at hans identitet netop lå i, at han var fra det
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multietniske Nørrebro. Godt tænkt; også af Moma, der fik
den ubehagelige idé at gense vores mails.
Hun var ved at kigge på den næste mail fra sig selv, skrevet i begyndelsen af en december, og her havde hun atter
travlt med den eksistentielle oprustning.
”Kære Tais.
Hvis du har været på meditationscentret, så velkommen
tilbage, forhåbentlig med den indre ro, der kan stabilisere
verden.
Under oprydningen i mor Mandys lejlighed fandt Trom et
postkort, som han sendte til hende i sine unge år. Det er fra
en sommerferie på havet (ved de danske kyster) med hans
lille sejlbåd, og han fortæller i staccatoform om stormregn,
ødelagt tovværk, frådebølger, isblæst, ødelagte sejl og en enkelt dag, hvor han skal videre på ruten, og modvinden (min
tolkning) er så stærk, at båden vil flagre baglæns, hvis han
sejler ud fra havnen.
Jeg lærte jo først at kende Trom som ældre voksen, men jeg
forestillede mig unge Trom med dryppende sydvest, saltflager, der sad som skæg på kinderne, og hagen skudt i vejret
som en harpun, der forfølger Moby Dick; og allernederst,
i en sønlig omsorg for, at mor Mandy ikke skal blive forskrækket, skriver han som olie på det bekymringshav, der
eventuelt kunne rejse sig hos hende: Alt vel!
I denne tid har jeg forsøgt at huske mig selv som 25-årig.
Der var meget mørke, og desperation, og forvirring, og ingen
at tale med om det, så jeg skal ikke gøre mig klog på noget
som helst.
Der sker dog noget hen ad vejen, og for et par dage siden
hørte jeg en radioudsendelse med oldermanden for de dan-
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ske julemænd. De skal følge en del regler for at kunne blive
julemænd, samt være i stand til at udstøde dette: HO, HO,
HO fra maven, så det breder sig som juleglæde. Jeg skulle selvfølgelig efterabe julemanden fra udsendelsen, og det
viste sig, at jeg har talent for faget. HO, HO, HO! Sådan går
jeg rundt i lejligheden i disse dage og pynter med julestads.
Du kan ikke få gaver in natura, når du er væk i år til jul,
men måske kan partiklerne fra sådanne spredes for at samle
sig igen efter flyveturen til Indien, og måske er et par af partiklerne blevet til snedrys …”
Jo, jeg blev også glad for denne mail. Jeg grinede, og snedryssene kom til mig i varme lyspartikler, der hurtigt sivede
bort som æterisk luft. Det sædvanlige.
Jeg brugte min julemail til Moma på at fortælle om mine
60 timers meditation over flere dage, om hjemve, om ikke at
have været fuld en eneste gang i de fire måneder i Indien,
hvor jeg brugte enhver lejlighed derhjemme til at gå linen
ud, og jeg berettede om, hvordan accepten af rejsen havde
ladet vente på sig, var kommet, gået igen osv. En sædvanlig
Tais-mail, og så var der tavshed over julen.
Juleaften lå jeg på et lokalt hospital med en lidelse, som
lægerne havde svært ved at diagnosticere. Men de behandlede mig, og jeg kom nogenlunde i orden igen. Jeg fortalte
aldrig Moma om hospitalsopholdet. Så var hun måske rejst
ud til mig. Og så mødte jeg Danny.
Jeg introducerede ham for Moma i den mail, hvor jeg fortalte, at næste mål var Nepal.
”… Jeg rejser sammen med en amerikaner ved navn Danny, som har levet tre år på gaden og nu er romersk-katolsk
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kristen og tatoveret over hele kroppen af en økologisk landmand i Thailand.
Jeg ved godt, at situationen i Nepal ikke er så stabil i øjeblikket, med maoister, der gør oprør mod kongen.
Men Danny har kontakter i og uden for Kathmandu, som
siger, at det ikke er farligt, så længe vi holder os fra visse
områder. Og som Danny også siger, så sker der lignende ting
i New York hver dag.
Jeg ved ikke helt, hvad du tænker om det. Jeg bekymrer
mig vist mere på dine end på egne vegne; dvs. bekymrer
mig over, om du bekymrer dig, og det er måske den største
beroligelse, jeg kan give.
Og så vil jeg prøve at holde dig opdateret, så vidt Nepals
konge, der af og til lukker for kommunikationen, tillader
det.
Med kærlighed, din Tais.”
Jeg, grønskolling, var betaget af Danny; af hans historie om
at være fra en rig, republikansk familie i New York og blive
junkie, der som seriøse stofmisbrugere har for vane, lytter
og stirrer, og kigger ned i jorden, for at se, om nogen har tabt
en 50-cent.
Til dem derhjemme fortalte jeg om Danny, der er på vej til
Brooklyn Bridge for at begå selvmord, da han får et betingelsesløst kram af en ung kvinde i en park.
Fire måneder senere har han fået fast adresse og bliver
præsteseminarstuderende. Han dropper ud af studiet, men
forbliver i en identitet som romersk-katolsk kristen. Han
starter projekter for at hjælpe folk, bosætter sig i et sufi-community i New York, studerer islam og rejser et år til Indien
for at dyrke komparative, religiøse studier. Han helbredes
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for en dødelig sygdom ved at bade i Ganges under den store,
religiøse begivenhed Kumbh Mela, der samler mængder af
tilhængere, og ser yogier blive begravet i sand og en uge efter gravet op igen, uden at der er sket en skid. Samme yogier
ser han stikke knive i deres hals, uden blod, uden at der sker
en skid. Tricks eller tro? Tro, hvad man vil, og Danny satte
ting i gang, her i Kathmandu, så nepalesere fik lys i øjnene.
Blålys.
Danny var kun i stand til at skabe vidunderlige samfund i
sit hoved. Danny skred i sin fantasifulde, medrivende, tilsyneladende empatiske selviscenesættelse.
Det var først senere, det gik op for mig, at ingen af hans
humanistiske projekter blev til andet end skuffelse for dem,
der vovede at håbe.
Efter Danny pakkede endnu nogle stykker sig ind, overbeviste om, at mennesker ikke var til at stole på. Alligevel er
jeg ikke i tvivl om, at Danny havde viljen til det gode.
I den mail til alle, hvor jeg skrev om Danny og Dannys
historie, var jeg stadig imponeret over alt det, han syntes
at turde og gøre samtidig med, at jeg mistænkte ham for at
bruge mig til at fremhæve sig selv. Ren paranoia.
Men vi var i et land med politiske spændinger, og jeg syntes også, at jeg måtte orientere om situationen i Nepal, hvor
der skulle være kommunalvalg i februar.
Jeg fortalte, at nogle opstillede politikere havde trukket sig
af frygt for maoisterne, eller fordi familiemedlemmer havde
truet med at begå selvmord.
2.700 poster rundt i landet skulle besættes, men fordi så
mange havde trukket sig, var der kun omkring 1.800 opstillede politikere. Mange byer havde allerede fået nye og totalt
ukendte borgmestre uden valg. En gadefejer tog chancen og
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blev borgmester, fordi der ikke var andre kandidater end
ham.
Avisernes kronikører skrev passionerede og vovede indlæg mod kongen og absurditeten i valget. En amerikansk general kom på besøg for lige at vise det flag, der var bekymret
på USA’s vegne. Kongen talte i fjernsynet; om nepalesernes
store patriotisme, om hvordan Nepals forbindelser til udlandet var fremragende og om, hvordan maoisternes voldsog bombeaktioner var ”petty crimes.”
Den mest vovede avis afviste nådesløst kongens påstande,
en for en.
Og imens alt dette skete, og generalstrejke truede, rendte turister, mig selv inkluderet, rundt i Kathmandus turistkvarter, hvor det hele så tilsyneladende normalt ud.
Jeg sluttede mailen med at skrive, at Kathmandu nok var
det sikreste sted at være, indtil valget var overstået, så her
blev jeg indtil da. Jeg skitserede løst kommende rejseplaner,
og så kom de linjer, der mobiliserede Moma optimalt:
”…Jeg reserverer naturligvis det forbehold, at jeg er et dybt
traumatiseret og fortvivlet menneske, som - hvis jeg har en
dårlig dag - kan være tilbage i DK og psykoterapi i morgen.
I håbet om, at i dag er værd to imorgener. Tais.”
Momas kontrangreb lød således:
”Kære Tais.
Jeg var i Nepal, i Kathmandu, sammen med dig og Danny,
indtil mailens sidste ord dukkede op: ”Dybt traumatiseret”
og ”Fortvivlet”; og jeg vidste ikke, hvad de betød.
Var det fortabte ord? Offerord? Ærlighedsord? Det var en
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så stor modsætning til resten af brevet.
Jeg var ikke klar over, om ordene måske også bare var et
glad udbrud? Og du vælger og beslutter i ét væk, hver eneste dag. Turen til Indien, videre til Nepal. Hvem du møder.
Hvem du holder ved. Hvem du ikke holder ved. Måske som
en søgen efter noget andet, men under alle omstændigheder
bliver der truffet store beslutninger, og det kunne jo være, at
du en dag får hele hjertet med. Du har gjort noget andet og er
ifølge Maritte B. Lindskov ikke nogen grønskolling.
Jeg spekulerede i timer over, hvorfor du skrev de sidste
ord i brevet ”til alle” og kan ikke finde noget andet svar, end
at jeg et eller andet sted kan være medansvarlig for traumatisering og fortvivlelse; selv om den selvfølgelig også kan
bunde i eksistentielle vilkår; eller begge dele.
Jeg blev nødt til at reagere på de sidste ord, og jeg blev
nødt til at gå tilbage.
Du sagde for godt et år siden, at du havde haft svært ved at
acceptere, at jeg efter din fars og mors død sagde, at ”… du
havde været træt af, at der ikke var sket noget særligt i dit
liv. Og nu var der sandelig sket noget.”
Jeg ved ikke, om følelserne deltog i den tilgivelse, du gav
mig. Lige som jeg ikke kan udrede dine punktvise bemærkninger om skam, selvmordets attraktion og livsvanskeligheden generelt. Fordi jeg mangler forudsætningerne for at
forstå dig, har jeg måske ikke givet dig forudsætninger for at
forstå, hvad jeg mener, og sådan kan det også gå skævt.
Jeg ved det ikke, men hvis du har haft tanker om, at det var
dig, der - indirekte - slog dine forældre ihjel med dit ønske,
så kan du godt slippe skyldfølelsen.
Man skal passe på med, hvad man ønsker. Det kan jo være,
at ønskerne gik i opfyldelse, ledsaget af ubehagelige følger,
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som man ikke lige havde tænkt med i sin eufori.
Men vi er kun mennesker, du var kun 20 år (min skyld, at
jeg ikke tænkte mig nok om, da jeg sagde det, men du kan
jo læse, at jeg stadig ængster mig for, om det fik en indflydelse på dit liv, som fortsætter), og i dag er jeg overbevist
om, at jeg har været medskyldig i, at mennesker døde. Som
for eksempel, da jeg undlod at hjælpe en ung, ny journalist
på min arbejdsplads. Han blev isoleret i en konflikt mellem
nogle af de andre journalister. En dag lagde han flere stykker
hugget sukker ud fra gangen hen til sin dør, uden at nogen heller ikke jeg - tog sig af det. Og så en aften gik han ud foran
en bil ved Rådhuspladsen, og blev kørt ihjel.
Var det med vilje? Eller var hans tanker måske så optaget
af, hvordan han uforskyldt var blevet offer for en konflikt, at
han ikke så sig for?
Ingen fandt ud af det, og jeg havde ikke noget ledelsesansvar på det tidspunkt, men han var ansat i min afdeling, og
jeg kunne have grebet ind. Jeg kunne være gået ind af hans
dør og talt med ham. I hvert fald havde jeg så gjort noget,
selv om han alligevel var gået ud foran bilen.
Og så er der alle de andre tilfælde, hvor jeg med mine
handlinger eller mangel på samme har fået dårlig indflydelse på andres liv. Også dit. Men jeg må forlige mig med det,
der er sket. Jeg skal leve, for at prøve at blive bedre til livet,
og du skal leve.
Din mor … jeg synes, at hun gav sig for tit, for at undgå de
skænderier, som din far var god til at provokere frem. Men
jeg holdt af min søster, og selv om din far også var en venlig
mand og elskede dig højt, kunne han være en rædsel, når
han dikterede, hvad I to gjorde af rigtigt og forkert, ud fra
hans egen begrænsede synsvinkel.
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Uanset hvad var de begge to væk en dag. Du havde tabt
den base, du stadig havde brug for. Men dine forældre ønskede det bedste for dig, og du har fortsat et rum, du skal
erobre, her i livet.
Vi kan ikke gå rundt i skygger fra døde, og jeg giver dig
fri, på mine egne og dine forældres vegne, så meget (lidt) et
menneske kan; hvis dét kan have betydning.
Du sagde også engang, at jeg ikke brød mig om svage mennesker. Måske har jeg ikke orket at gense min egen offertilbøjelighed, så det kunne blive muligt at diskutere emnet.
Da jeg endelig kom overens med verden, som 40-årig, magtede jeg ikke at gøre turen med alle problemerne en gang til.
Måske bliver det også meget ensidigt: moster hører på nevøs svaghed, hvis det ikke som udgangspunkt er mennesker,
der diskuterer - også svaghed - hvor den ene ikke nødvendigvis har mere at byde på end den anden, men forhåbentlig
noget andet, der kan gøre begge klogere.
Jeg kan lære meget af dig; har lært meget af dig. Den kendsgerning håber jeg - og tror jeg faktisk - at du har taget på dig.
Jeg læser i øjeblikket forfattere, som du har talt om - T.S.
Eliot, Houellebecq og Walt Whitman - og jeg lytter til den
Dylan Thomas-cd, ”Milkwood”, som du forærede mig.
Det kan også bare være, at det er slemt at føle sig som en
ikke-handlingens mand, specielt, når man er sammen med
mennesker som Danny, der tilsyneladende gør en del. Jeg
ved det ikke. Jeg må støtte mig på det små, jeg kan vide og
fornemme, og overkomme det, hvis jeg falder i vandet i håbet om, at jeg ikke tager andre med, hvis jeg skal ligge dér
og pjaske lidt.
Jeg har været meget i de underbevidste lag i de seneste
dage og blev dybt overrasket, da jeg på søgningen: ”Hvilke
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ord har betydet mest for dig?” vågnede i natten med svaret.
Det var i Bibelen, i historien om den syge mand på båren,
som Jesus kommer forbi. Den syge tror, at Jesus kan helbrede ham, og Jesus siger: ”Tag din seng og gå.” I kærlighed,
din moster.”
Så let gik det ikke! Det kunne Moma forsikre sig om i min
næste mail.
”Kære moster.
Hvorfor skrev jeg den åndssvage sætning sidst i min mail
om, at jeg var ”et fortvivlet og dybt traumatiseret menneske?”
Fordi jeg havde siddet i to en halv time og nydt at skrive
den mail, fordi jeg var så glad over at have en masse at fortælle, fordi jeg følte mig modig, fordi jeg skrev så meget og
så åbent til så mange, fordi jeg, da jeg skulle afslutte mailen, pludselig blev bange for min nye og mig selv overraskende meddelsomhed, blev bange for, at folk, som læste
mailen, ikke ville kunne genkende mig - den sidste sætning
var et mislykket forsøg på humoristisk at minde folk, men
i virkeligheden mig selv om, at jeg skam stadig, på trods
af meddelsomhed, oplevelser, input, glæde, er et ulykkeligt
menneske; at de ikke skal være bange for, at jeg ikke stadig
er bange for at få et nervesammenbrud, et forsøg på, hvad jeg
havde forestillet mig, de fleste ville genkende som Tais-totalsort-humor.
De seneste par år er jeg begyndt at tro på et meget negativt
billede af mig selv, et billede, som ikke levner mig mange
chancer i dét, man kalder livet.
Men at jeg tog til Indien var et udtryk for en skepsis over
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for dette billede samt en mistanke om, at det kun ville kunne næres yderligere, hvis jeg ikke gjorde noget, dvs. hvis jeg
blev i København.
Ja, jeg må finde mit eget rum, som du skriver. Et rum, jeg
kan holde ud at være i, og hvor jeg har rum til at kikse, til at
lede, til at være ked af det, og til at være glad – uden at kalde
dette for ”pseudo” eller lignende. Først og fremmest uden at
overdrive og dermed miste sans for, hvad ”virkeligheden”
eller ”jeg” i virkeligheden er og i stand til.
Det kræver mod og åbenhed og benhårdt arbejde med indgroede vaner og labyrintiske tankesæt at turde indtage dette
rum, som muligvis, frygter jeg, er meget større, end jeg havde troet, ikke i overdrevet, men realistisk forstand.
Og så kræver det dén indrømmelse, at jeg ikke kan gøre
dette alene, men at jeg har brug for hjælp, at jeg har masser
at lære fra mennesker og situationer og afkald, der har lærdom i sig - som jeg aldrig havde drømt om: tiggere med syge
sjæle, en tur ned på gaden for at købe bananer eller faste i
en dag. Ja, det kræver så helvedes meget, og så kræver det
ikke en skid.
Jeg er kun ”dybt traumatiseret” og ”fortvivlet”, hvis jeg
tror, jeg er dybt traumatiseret og fortvivlet, og det har ingenting med dig at gøre, hvis jeg finder glæde i at tro, at jeg er
dybt traumatiseret og fortvivlet.
Det samme gælder med min far. Jeg ville kunne tørre mange bussemænd af i min far og har gjort det.
Men i sidste instans var det mig selv, der valgte at være
den, jeg var over for min far. Dette må jeg lære at acceptere
og måske en dag tilmed føle stolthed ved, for jeg har stor ære
af, at far døde som en mand, der kunne være stolt af sit liv,
med en vellidt søn, der som den første i hans familie blev
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student og kom på universitetet med så høje karakterer, at
han fik plads på ønskestudiet.
Medlidenhed og kærlighed dikterede i lige så høj grad
min opførsel over for ham som frygt og trygheden ved denne frygt, som lige så meget var og er en frygt for mig selv, og
i dag, hvor min far er død, er frygten og bussemændene udelukkende mit problem, hvis de overhovedet er et problem.
Tak alligevel for, at du frisætter mig. Det giver en tryghed
at vide, at du giver mig mit rum og står bag mig i min skabelse af mit rum, og jeg beundrer dig og er glad for, at du tager
mig alvorligt.
Til sidst vil jeg berette en anekdote, som i al sin virkelighed fandt sted i går.
Danny ville finde den katolske kirke i det sydlige Kathmandu, og jeg besluttede at gøre ham følgeskab.
Efter at have fået endnu en følgesvend, en nepaleser ved
navn Sudharshan, fandt vi kirken efter to timers vandring
med Danny som determineret fører.
Sudharshan, som er hindu, kastede sig andægtigt ned på
kirkegulvet, straks vi trådte ind. Der var noget rørende i senere at se ham sætte sig på knæ ved siden af Danny og bede
foran den korsfæstede Jesus. Jeg selv blev heller ikke helt fri
for at mærke et vist, overjordisk strøg.
På den ene af væggene hang en stor kopi af Jesus’ ligklæde, som siges at være i Vatikanet. Da jeg stod og stirrede på
Jesus’ smalle ansigt gik det pludselig op for mig, at jeg havde set ansigtet før, og så skrev jeg denne tekst, som du får i
sin fulde længde:
Jeg står foran en kopi af Jesus’ ligklæde, med aftrykket af en
død Jesus på.
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Det giver mig en uvilkårlig erindring tilbage til min tidligste barndom, en bog om vikingerne, jeg plejede at se billeder
i.
I denne bog døde en af vikingerne, og aftrykket af ligklædet bringer mig tilbage til den døde viking - der er en lighed
mellem de to - og vikingens gravfærd. Han døde af et sår i
en kamp.
Nu husker jeg. Han fik såret, og i bogen ser man, hvordan
han forsøges helbredt - forgæves. En masse blod. Muligvis
min første, allerførste erfaring af død.
Og dette husker jeg, stående foran Jesus.
Jeg kunne ikke forstå, hvad der skete med vikingen. Jeg
ser ham, liggende i en seng med folk omkring - blodet - og
han har lukkede øjne. En hvid klud farvet rød, dryppende af
vand fra en spand.
Forsiden af bogen forestiller et vikingeskib, der sejler på
havet.
Bogen hedder vistnok ”Vikingerne.” Telte i røde og hvide
farver. Den døde viking - en høvding - har som den døde Jesus et smalt, langt ansigt, pageklippet hår, skæg. Jeg husker
en brynje.
Kærligst Tais.”
Opgav Moma nu? Aldrig.
Hun havde løbet maraton fire gange, i København, Paris,
Athen og Berlin året efter, at muren var faldet, og ruten gik
igennem Brandenburger Tor, som den nu åbne port mellem
øst og vest.
Jeg prøvede siden at gøre hende bedriften efter, i en anden
form for maraton.
Jeg læste samtlige bind af Marcel Prousts ”På sporet efter
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den tabte tid.” Noget af en pine at komme helt igennem.
Men Moma udfordrede ikke sig selv med 42 kilometer af
en vrængende trang til at straffe sig selv. Hun gjorde det i
misundelse over den respekt, som min far - hendes svoger
Bo - fik fra omgivelserne, efter at have fuldført sit første maratonløb.
”Kære Tais.
Du beskrev din oplevelse af vikingehøvdingen og hans død,
så det gik direkte ind til billeder af noget, som ikke har været aktivt i mange år.
En arkæolog, som Trom kender, skrev engang i stor nervøsitet, da det var imod den gængse mening, at billedet på
Jellingstenen var af Odin, ikke Jesus.
Det kan være, at Odin/Jesus blot har ondt i maven, men
jeg synes, at ansigtet på stenen både bærer på fortvivlelse,
sorg og glæde, i forsonede træk, som om billedet prøver at
gengive et lykkeligt resultat af livets evige blandingskamp,
uanset hvilken religion der måtte gælde.
Efter læsningen af din mail fik jeg præcise billeder af noget andet, som er i mig, uden at jeg har kigget direkte på det
i lang tid: hvordan jeg holdt fast i billedet af mig selv som
skrøbelig.
Det gamle var trygt, en ankerplads, som var nødvendig at
fastholde, fordi jeg i morgen kunne risikere, at det andet
- forsøget ud i det ukendt ubehagelige for at blive sikker i
mig selv - faldt til jorden, og hvad havde jeg så tilbage, hvis
jeg lod det gamle gå? Ingenting. Indtil jeg fandt ud af, at vi
dannes af det foranderlige, og at tyngdekraften fæstner os
til jorden.
Det indre og ydre har forenet sig igennem årene.
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De mentale billeder på det, der holder og har holdt mig
fast er i rummene omkring mig, i lejlighedens dagligstue
med de tætvævede, gyldne gardiner, de store vinduer ud til
lyset, Maja-Lisa Engelhardts naturbillede, der er gennemtrængt af åndelighed, ikonen af jomfru Maria med barnet,
opslagstavlen med hændelser fra mit liv, med mine løb, min
linedance, diplomet fra mit faldskærmsudspring og fotografier af Trom, Monte, Nete, dig og andre lyspunkter i mit liv,
de polstrede sofaer med guldtrådskvaster i de kulørte puder, med postkort af engle og djævle, bøgerne, barokspejlet,
musikken og den store skibskiste med fotografier, blade, karakterbøger og tegninger fra min barn- og ungdom, mormor
Guggers efterladte, tidsknyttede manuskripter, og de albums
med fotografier af dig fra fødslen, og til du blev stor, som jeg
overtog fra dine forældre.
Samtidig kom jeg i tanker om en køretur tværs over det
amerikanske kontinent for flere år siden. Bror Stig og jeg var
langt ude på en øde, tør hovedvej i Texas, uden at have set
efter, om der var et reservehjul med i bilen, og uden at have
den mindste smule vand med. Det var lige til karakteren 0 i
livsduelighed.
Den slags gør jeg stadig.
Din evigt uperfekte moster, hvis tanker går til Nepal hver
dag.”
Selv om jeg ikke kunne overføre Momas hovedvejskørsel til
min egen situation var jeg oprigtig glad for at modtage hendes mails.
Den tyngde, jeg kunne sende tilbage til hende, var en tyk
konvolut med en masse nepalesiske aviser på engelsk, der
beskrev stemningen, bekymringerne og begivenhederne op
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til kommunalvalget i Nepal, der nu var overstået.
I samme mail, hvor jeg skrev om den pakke, hun ville
modtage, fortalte jeg også, at Danny og jeg ville forlade Kathmandu og se noget af Nepal.
”… Første stop på vores nogenlunde rektangulære rundtur
vestpå bliver det sydlige distrikt Bara, hvor der sker store
ting, hver dag, fordi der ikke sker en skid.
Her, syv kilometer fra motorvejen, inde i en tæt jungle,
sidder en dreng på 15 år på 8. måned under et stort træ og
mediterer. I disse måneder har han, hvis det er sandt, hverken indtaget føde eller drukket vand.
Da offentligheden opdagede denne ”Lille Buddha” (det
kaldes han), i slutningen af november sidste år, flokkedes
hundredetusindvis af pilgrimme og nysgerrige til det indtil
da ikke særligt besøgte Bara-distrikt.
Tre gange hver halve time trækker han vejret.
En dag satte han sig under træet og har siddet der siden,
og hans dengang skaldede isse er nu blevet en samsonsk
hårpragt.
Vi, offentligheden, kan betragte ham fra 50 meters afstand,
og hvis alt går, som han selv har forudsagt, vil han sidde der
i alt syv år, indtil han har opnået, hvad den gamle, Gautama,
Buddha, opnåede, Nirvana, ét med alverden, total kontrol.
Du tænker: der må findes nemmere måder …
Men egentlig er det jo ikke særlig svært at sætte sig på sin
røv og blive siddende.
Nogle mennesker holder højre hånd strakt op i luften i
25 år, andre holder på fisen på en arbejdsplads i 25 år, og
jeg begynder at have svært ved at skelne, hvad der er mest
normalt. Hvilket jeg tager som et godt tegn, da det gør den
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såkaldte virkelighed til et meget større sted at være …
Efter Bara tager vi bussen vestover mod Lumbini, som er
den gamle Buddhas fødested, og dernæst kører vi mod byen
Pokhara i nord, som befinder sig tæt på Himalaya, før turen
går tilbage til Kathmandu.
Tiden er gået stærkt i Nepal. Det er svært at forstå, at jeg
allerede har været i Kathmandu i næsten en måned.
Indtil videre har det været sjovt og lærerigt og forbløffende afslappet og sundt og nemt.
Alt det bedste, din nevø Tais.”
I den næste mail fra Moma havde hun modtaget mine aviser.
Pakken var sprættet op og klistret sammen igen.
Det havde postvæsenet, eller hvem det nu var, fundet det
nødvendigt at gøre i disse ”terroristtider”, som hun skrev.
Hun berettede derefter om en journalist, der havde fortalt
om sin ulykkelige barndom i radioen:
”Jeg var kommet lige fra Prousts ”På sporet efter den tabte tid,” med mængder af blomster- og buskskildringer, hvor
hvid- og rødtjørn hæver sig sublimt i det slentrende beskrivelsesbillede.
Ved at høre journalisten slå ned i smertepunkter kom jeg
til at tænke på, hvordan vi er selektive i udvælgelsen af
barndomsbilleder, der følelsesmæssigt har tendens til enten
at blive helt sorte eller lalleglade.
Det kunne være, at oplevelser og hverdage var mere nuancerede, hvis man kunne genskabe dem. Proust er god til
eftertanke, men for en gangs skyld tror jeg, jeg må opgive,
som også Trom har gjort det.
Proust slider i min trang til at komme ud og gøre og opleve
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noget selv, i stedet for at slæbe mig af sted med ham, i så
mange bøger.
Men du har været igennem ham, hele vejen! Mentalt må
du være til mindst 10 maraton’er.
I øvrigt læser jeg med misundelse om Kathmandus varmegrader. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan vejret er
rundt om i Nepal.
Jeg fandt de steder, hvor I tager hen, og er begyndt at længes mod forår. Vi har af og til gode solskinsdage; har haft
megen sne, ikke ret megen vind - og vinteren har som helhed været behagelig, også fordi jeg kan følge årstiderne fra
hesteryg. Kærligst moster.”
Så var der en pause i tekstfremrykningen på skærmen. En
fjern lyd nåede mig. Momas åndedræt var stille, sådan som
jeg havde hørt vandet i Ganges-floden en orangefarvet aften.
Ved genlæsningen anede Moma, hvad der var ved at ske,
imens hun havde skrevet disse opbyggelige ord til mig, og
jeg var igen tilbage i Kathmandu.
Den mail, jeg havde tænkt mig at skrive om mine eventyr
i Pokhara og omegn, blev kun til en smuk tanke i mit hoved.
Af alle tekster i Bibelen skulle jeg læse Johannes’ Åbenbaring med død, plage, hævn og vrede, ildøjne og syvhovedede monstre, som kan være et herligt udgangspunkt for den
gudstroende, asketiske hævner. Ud fra læsningen af åbenbaringen kan der hurtigt fabrikeres en aggressionshistorie om
et os og et dem, hvor de gode med Guds sværd kan udrydde
alle de andre; kætterne, dem der opfører sig forkert, og har
gjort det, og stadig gør det.
Mørkets sug. Krebsesind! Disse voldsomme udsving i følelserne, som blev ved med at følge mig.
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Det var ikke, fordi jeg kastede mig næsegrus for astrologien.
Men på et afsides sted på rundturen i Nepal mødte Danny og jeg en østrigsk astrolog, der fortalte mig, at jeg havde
en løve i ascendenten. Det var i hvert fald en interessant
hypotese, at stjernernes placering kunne have forbindelse
til mine ulidelige skift mellem sortsyn og fandenivoldskhed, og en dag tog jeg lidt opium, efter en hashpibe, som jeg
ikke syntes virkede. To engelske piger holdt fast i mig, så
jeg ikke, dansende, røg ud over tagterrassen i 5. sals højde.
Der var udbrudt uroligheder i Nepal efter kommunalvalget, hvor man prøvede at stække kongens indflydelse. Jeg
skrev endnu en gang til dem derhjemme, at jeg var fysisk i
sikkerhed i Kathmandu.
Det var mest, når vi tændte for BBC i fjernsynet eller læste i de lokale, engelsksprogede aviser, at vi hørte om begivenhederne, og jeg fortalte, at det herfra virkede, som om
verden var løbet totalt af sporet, hvilket muligvis skete for
længe, længe siden, og hvilket sikkert ikke kom som samme
overraskelse for dem, som det gjorde for mig.
Jeg sluttede med, at det ikke nyttede at jamre, og at en eller anden form for humor, uanset hvor sort, var nødvendig.
Skrev jeg mest til mig selv.
Og så røg jeg ud i, at jeg ikke var nogen steder, andet end
i store bølgende mareridt, hvor det, der skulle være Tais,
blev en afgrund i mit hoved, og en glødende aftensol på den
tropeø, jeg flygtede til, blev helvedes ansigt, der brændte sig
ind i mig.
En indre stemme havde sagt mig, at jeg skulle lade være.
Alligevel tog jeg imod den anden chillum, der blev rakt til
mig i Kathmandu, og mit hoved eksploderede.
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Vejen tilbage til Danmark gik over Bangkok, lasternes by,
hvor jeg i et fortumlet tidsspring landede på et værelse med
en mand, der fortalte mig om sin fobi med at samle på døde
mennesker, med en så afsindig sult i øjnene, at jeg fik taget
mig sammen til at komme væk … og tropeøen, der skulle
give mig ro, forstærkede min panik.
*
En dag var jeg igen i København og sad over for Moma i lejligheden, med ulmende pupiller, parat til at gøre en ende på
min egen, mislykkede eksistens.
Hun og Trom var ellers i sommerhuset. Hun tilbød, at jeg
tog med hende op til Nordsjælland, til det lille, røde vinkelhus på toppen af bakken, som jeg holdt så meget af, og jeg
kunne ikke sige ja.
- Jeg vil gøre alt for dig, men du får mig ikke til at synes, at
det er synd for dig. Så bliver du til et offer. Det er IKKE synd
for dig, sagde Moma, før jeg brasede ud af døren igen. Jeg så
kun én udvej til at komme ud af min tilstand, da jeg mødte
min ven Mikkel ved Christianshavns voldanlæg.
Han reddede mig … eller hvad man nu kan kalde det … i
denne omgang.
Han overtalte mig til at tage med sig hjem, til hans kone
Jorun og deres lille søn Kevin. Jeg boede i telt uden for deres
træhus i Ballonparken på Amager nogle dage.
Der kom nogle vanskelige perioder.
Så oplevede jeg glimt af, at livet var til at holde ud, og stort
endda, indtil dæmonen kom ind i mit liv, og nu var jeg her,
i Momas arbejdsværelse.
Jeg var igen med på, hvad hun tænkte, og der var sket no-

73

get, som jeg ikke havde set muligheden af, imens vi læste
vores mails til hinanden.
Nogle af mine overvejelser undervejs havde lagt sig i hendes tankeunderlag.
”Selvfølgelig måtte jeg prøve at sende ballast af sted til
ham. Men hvordan kunne jeg tro, at han kunne leve et liv,
uden at berøre det farlige, og jeg er ikke i tvivl om, at han har
haft nogle svimlende gode stunder imellem alt det rædselssprælleri, der endte med at erobre ham.
Jeg har også lavet frygtelige ting i mine unge år, som jeg
mærkeligt nok ikke døde af, og som var med til at gøre mig
til den, jeg er … og jeg må holde op med at bebrejde mig
selv. Jeg kan mærke, at han lærer, uanset hvor vanvittigt,
det forekommer mig, og dybest, allerdybest i min overbevisning, er det hele alligevel fuldkommen naturligt, og som
det skal være.”
Moma lukkede for computeren og gik til toilettet.
Hun ville ikke have følgeskab ud på badeværelset.
”Èt sted MÅ jeg have fred,” tænkte hun.
Jeg var heller ikke interesseret i, hvad hun lavede derude,
så jeg respekterede hendes ønske, for det meste.
Næste morgen tog hun et styrtebad, og det varme vand
formede sig efter hendes krop, mødte huden i dråber og stråler, uden at trænge ind til den kølighed, der havde sat sig i
hende om natten. Hun havde drømt om at stå foran en aflåst
dør, kime på en dørklokke, banke knoerne i dørens ubevægelighed og ruske i håndtaget, uden at blive lukket ind.
Jeg var der, hurtigere end en satellit.
”Det er, som om vanddråberne lægger sig bag mig og om
mig, som omfavnende arme,” tænkte Moma, og hun fik igen
den rigtige temperatur i kroppen.
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7. Vigtige cockerspaniels
En dag havde Moma lugtet saltvand, imens hun ryddede det
sidste i min gamle lejlighed. En aften i sofaen nåede en snert
af hashrøg hendes sanser, og en formiddag i bilen var hun
sikker på, at hendes næse genkendte min cigaretsrøgsblendede trøje. Jeg blev ved med at være der, og nu havde hun
fået min aske hjem.
Hun og onkel Trom hentede urnen i kirsebærtræ på Sundby Krematorium.
Mit jordiske levn havde fået et bogstav med tal, som jeg
kunne identificeres med. Den ansatte, der havde en god,
rund mandemave og tilbagelænede hårstumper over issen,
fandt urnen i et skab og overrakte den til Moma.
Moma havde skrevet under på, at asken skulle spredes ud
over havet i stedet for at komme i jorden.
- Men jeg kan ikke gøre noget med den aske, før jeg er
sikker på, at det er det rigtige, jeg gør, havde Moma sagt til
Trom. Og nu kom urnen på Momas bagagebærer, i cykelkurven.
Urnen fik hele cykelturen med Moma og onkel Trom ad
Amagerbrogade, forbi Vor Frelsers kirkegård og til lejligheden. Her blev urnen sat på en hylde i Momas arbejdsværelse, så hun havde udsyn til den hver dag, kunne hilse på den
og klappe urnens kirsebærtræ.
*
I sin søgen efter erfaringer med overgåede fandt Moma en
uventet støtte.
Moma opdagede, at Bess fra stalden havde været i det alternative miljø, blandt andet med møder i en kreds i Kø-
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benhavn. En clairvoyant, der også blev søgt som medium,
havde styret øvelser, hvor deltagerne kom i kontakt med
sig selv, sig selv i tidligere liv, hjælpeånder og almindelige
overgåede sjæle.
På et tidspunkt syntes Bess, at hun havde lært, hvad hun
skulle og forlod miljøet. Menneskeligt set lignede det alternative verden uden for, fortalte hun Moma en dag, imens de
gjorde rent i deres skabe i stalden.
- Jeg har mødt dejlige og dygtige folk, der bringer deres
viden videre, uden at gøre stads af sig, og så er der nogle,
der docerer hellige sandheder om, hvordan det hele foregår
i andre sfærer, og hvad der heler mennesker, og afskyr de
holdninger, der afviger fra deres egen, sagde Bess og trak beklagende på skuldrene. - Og så blev jeg lidt træt af dem, der
nyder at tale i en indforstået jargon, som holder andre ude,
og uden den mindste onde vilje bruger, hvad de lærer, til at
profilere sig selv. På den måde kan de måske selv blive gode
og overskuende og tjene penge, sagde Bess, og så gik hun
og Moma over til at tale om, hvordan man kunne opleve
verden påny, når man havde et lille barn i sin nærhed. Bess
var blevet mormor og passede sin dattersøn en dag om ugen.
Moma insisterede på en hel del hverdagsliv, med snak om
ganske almindelige emner. Det holdt hende til den jordiske
tilværelse, som hun havde lovet Trom at stå fast ved. Hun
betroede sig kun til Bess om sine besynderlige oplevelser de
få gange, hun ikke kunne lade være.
Moma var blevet forundret over den umiddelbare linje,
Bess syntes at have til noget uforklarligt, indtil det gik op
for moster, at det var hende selv, der snakkede, som om den
slags var en realitet.
Bess lyttede og svarede, fordi Bess havde sans for de sam-
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me fænomener som moster, og ønskede at hjælpe.
En dag sagde Moma til Bess, at hun var overbevist om, at
jeg var hos hende, for at lære.
- Du må bare love, at du giver slip på ham, når han kan
klare sig selv, bad Bess.
- Selvfølgelig, svarede Moma.
Moma mente, hvad hun sagde, og zigzakkede fortsat. Hun
var ganske vist overbevist om, at jeg levede uden for det
fysiske liv, men i svage stunder kunne hun stadig tvivle på,
om det besynderlige, som hun blev udsat for med mig, virkelig kunne være virkeligt.
*
Den sidste tid, jeg havde min fysiske krop, havde Moma haft
en seance med en mediummand. Han fortalte hende, at min
overgåede familie måtte se passivt til, så længe jeg undlod
at hjælpe mig selv.
På en helsemesse på Frederiksberg ville manden bringe
informationer fra overgåede. Moma håbede, at han kunne
sætte et ægthedsstempel på hendes oplevelser med mig i
min nye tilstand.
Bess tog med Moma til helsemessen, og de to meldte sig til
mandens session om eftermiddagen og fik de sidste af pladserne til et formiddagstræf med clairvoyance-undervisere.
Her kunne man få prøvet sine egne clairvoyante evner, lød
sessionens overskrift.
Moma og Bess trådte kort efter ind i en højstemt forventning. De to kvindelige undervisere lagde smil og autoritet i
salen, med orientering om deres viden og de kurser, deltagerne efterfølgende kunne deltage i
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Efter introduktionen skulle deltagerne sætte sig to og to
over for hinanden, så knæene havde kontakt, åbne for den
universelle energi, der strømmede til dem fra oven og ned
i kroppen, og skiftes til at fortælle, hvad der kom igennem,
uden at sortere, og med øjnene på hinanden.
Moma fik ikke noget nyt at vide. Nervøsitet og spændinger
spærrede for den kommunikation, som de to, hun sad over
for, først en yngre kvinde, så en ældre mand, kunne have
hentet ned til hende.
Til gengæld kunne Moma fortælle den yngre kvinde om
en krise med en hang til at gøre alt det, hun ikke brød sig
om, om vandringer i en skov, og så var der disse cockerspaniels på en græsplæne …
- Krisen er god nok. Jeg ved, at jeg har brug for at gøre
noget andet end det sædvanlige … og jeg skulle være mere
ude i naturen i stedet for at sidde derhjemme og kukkelure
… Men det med cockerspaniels forstår jeg ikke. Jeg kender
ingen cockerspaniels, sagde den yngre kvinde.
Moma kendte heller ikke nogen af den slags hunde, og
hun fik en befriende idé om, at oplevelserne med mig også
var en illusion, indtil den yngre kvinde tilføjede:
- … Der er kun min søsters og svogers cockerspaniels, og
det er lang tid siden, jeg har snakket med min søster.
- Tal med hende! dikterede moster.
- Ja, det er en god idé, lyste den yngre kvinde op. - Hun er
god til at sætte fut i tingene, og vi var meget tætte i gamle
dage. Så var der så meget andet, der tog tiden, og så …. Jeg
har ikke selv nogen dyr, men jeg kunne vældig godt tænke
mig at gå tur med hendes og min svogers hunde. Der ligger
en vidunderlig skov tæt på deres hus, og de har en dejlig
have, sagde hun.
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Moma nikkede.
Moma fortalte den ældre mand, at hun så noget, der lignede en eksplosion; noget i retning af et vulkanudbrud. Det
havde været dårligt for ham, og han måtte se at komme overens med sine følelser. De havde ikke godt af at blive trængt
sammen, så de sprængte sig uhensigtsmæssigt ud i situationer, hvor han ønskede at være rolig og fattet. Og så var der
noget med blomster … at dyrke have. Sin have. Det skulle
han gøre noget ud af.
Den ældre mand takkede Moma og var ved at græde af
lettelse.
- Det var så lidt, sagde hun, og rodede længe med, hvad
der var sket.
Bess havde også været i aktion. Bess havde fortalt en ældre kvinde, at hun skulle finde indianeren i sig selv. Det var
lige, hvad hun havde brug for, mente kvinden.
- Jeg er overbevist om, at jeg selv har været indianer …
og at jeg i en anden tilværelse har lidt en frygtelig død i et
italiensk kloster.
Jeg vil kende klosteret, hvis jeg ser det, men det har ingen
hast … Jeg har så meget andet at gøre, sagde Bess.
*
Bess og Moma gik ind i hallen med stande for zone- og sakralterapi, kinesiologi, kropsmassage af forskellig slags,
auralæsning, håndlæsning, sjælemusik og salg af flasker
med levende i stedet for dødt vand, krystaller, varme sten
til hudpålæggelse samt masser af andre, energiske tilbud,
der alt sammen skulle tjene til, at man fik det bedre.
Moma havde gennemgået messens udstillerliste ud fra et
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håb om, at andre end det såkaldte medium kunne gøre hende mere sikker i, hvad hun oplevede med mig. Hun havde
haft en simpel strategi: Kryds dét af på listen, du eventuelt
kan være interesseret i, gør listen mindre igen, til du har
ganske få stande tilbage, tjek, hvor de er på oversigten, og
find dem så. Den fine plan smuldrede hurtigt.
Moma syntes, at de forskelligartede lyde i hallen samlede
sig i ørerne til støj. Det måtte være sådan at døje med tinnitus, mente hun. Bess fortrak hurtigt ud til aulaen, hvor der
var mere ro, og Moma var alene med udstillerne. Hun spurgte enkelte fra de stande, der var krydset af, om de kendte
noget til, at afdøde sjæle kunne være i levende kroppe.
Moma mødte så rædselsslagne, uvidende øjne, at hun selv
blev forskrækket og skyndte sig ud til Bess.
De to havde medbragt sandwiches til frokost, med kylling
og ost, pesto og salat i hjemmelavet grovbrød, der lugtede
vidunderligt. Jeg mærkede, hvordan Momas mave nød at
nedbryde maddelene til kropsenergi og lødige affaldsprodukter, imens hun og Bess talte om at købe ind, og i hvilke
forretninger, de helst købte hvad.
Jeg undertrykte trangen til medlidenhed med mig selv
over, at jeg ikke kunne spise med og holdt i stedet fast ved,
at dette her var hyggeligt. Jeg havde selv holdt af at gå i
Amager Centret, se på mennesker og livet omkring butikkerne.
Kort efter gik de to op til salen, hvor den ældre mand skulle demonstrere sine evner til at informere fra overgåede.Han
stod i et hjørne, tilsyneladende optaget indadtil med at få
kontakt, og Moma ville ikke forstyrre ham i forberedelserne.
Hun og Bess satte sig bagest i det fyldte rum, så de kunne
overskue, hvad der skete.
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Mediummanden begyndte demonstrationen, og Moma fik
en tanke om, at jeg skulle svæve hen til ham for at få svar på,
om han kunne se eller mærke mig hos hende. Hun vidste,
at jeg var der. Hvordan kunne hun så tvivle på, at jeg var en
realitet i og uden for hende? I øvrigt måtte hun under ingen
omstændigheder bruge mig som sendebud.
- Jeg mærker noget med en ung mand og en voldsom begivenhed … Er der nogen her i rummet, der er tæt på en ung
mand, som er gået over? spurgte manden.
Flere fingre blev rakt i vejret, og jeg trak til side.
Et forældrepar havde fået deres eneste søn slået ihjel i
Irak, en ung kvinde var vågnet op ved siden af sin kærestes
narkofyldte, stive krop, en spirituspåvirket far førte en bil,
der var forulykket, og hans søn, der sad ved siden af ham,
havde fået smadret underkroppen og døde på hospitalet.
Den ene frygtelige historie fulgte efter den anden.
Mediummanden fik undervejs en stærk følelse af, at nogle
små personer fra det hinsides ville have kontakt. Tvillinger,
måske. Et par forældre meldte sig. Deres alt for tidligt fødte
tvillinger var døde, tre måneder gamle.
Sorgen i lokalet var så tung, at Moma havde svært ved
at trække vejret ordentligt. Hos flere efterladte var skylden
massiv som nagler i kroppen.
Manden prøvede at trøste og fortælle, at deres kære havde
det godt og ønskede alt godt for de efterladte. Tårerne flød,
og uanset større eller mindre evner til at kommunikere med
de afdøde fik manden lettet de efterladtes situation.
Moma var derimod vred på sig selv.
”Der er langt større ulykker i verden end min, og mit eget
lille, egoistiske behov masede sig frem, selv om jeg er sikker
på, at Tais er der.
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Hvis jeg var Tais, ville jeg være forfærdelig vred på mig.
Jeg bliver nødt til at lære at stole på dét, jeg oplever,” tænkte
Moma.
I samme øjeblik forsvandt min vrede, og hendes med, og
Moma gik ud af salen med Bess, uden at henvende sig til
mediummanden efter demonstrationen.
Bess syntes, at flere af mandens udsagn kunne favne enhver, der tragtede efter trøst. Hun var også enig med Moma i,
at det ikke gjaldt alle udsagnene. Moster havde fået bekræftet sit indtryk fra dengang, hun havde været hos ham.
Gangen uden for salen vrimlede med folk, der skulle til
og fra aktiviteter, og en yngre, mørkhåret mand, der bar sine
kilo med besvær, kom i retning af de to. Det var ham, som
havde styret den åndekreds, hun havde været i, hviskede
Bess til Moma.
- Hej Gunnar! sagde Bess.
Gunnar og Bess udvekslede et par høflige bemærkninger.
Han kiggede på sit armbåndsur, og med en venlig afskedshilsen gik han igen ind imellem de andre vandrere, imens
Moma jonglerede et spørgsmål frem:
- Hvad skal jeg gøre med en ung mand, der er gået over, og
er hos mig?
- Jag ham væk, sagde Gunnar uden at standse, og det lød,
som om ordene kom fra hans ryg.
- Hvis jeg nu ikke har noget imod, at han er der?
- Snak med ham om det! Ordene blev dikteret fra den
menneskevrimmel, Gunnar nu var forsvundet i. Bess mente,
at Gunnars råd lød fornuftigt.
”Snak med ham om det!”
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8. Åbne forbindelser
Samme aften, i sin sofa, kom Moma i tanker om filmen ”Når
kirsebærtræerne blomstrer”, hvor den unge, japanske kvinde med dansende hænder taler i telefon med sin afdøde mor.
Moma var stille som et dyr, der lytter efter faresignaler. Så
lavede hun små bevægelser med hænderne.
- Det er Tais, hørte hun en stemme, der var så lig med min
gamle, at hun smækkede forbindelsen i. Hun krøb sammen
i sofaen, og jeg mærkede hendes frygt for at få sin jordiske
virkelighed væltet omkuld.
”Det var, som om han stadig er der fysisk. Jeg må vide
mere om det overjordiske og universelle kræfter, før jeg
overhovedet tænker på at tale med Tais og spørge til hans
nye liv. Det er alt for konkret; langt mere skræmmende end
at udsættes for svævende ord og syner af ham og andre overgåede i familien og mene, at han kan være i mig på en eller
anden luftig måde.”
Spekulationerne jog rundt i Moma. Jeg kom i tanker om,
at hun kort efter min bortgang havde håbet, at jeg viste mig
for hende i en rigtig fysisk skikkelse. Hun fortrød med det
samme, og hun ville stadig alarmeres ved at se mig sådan.
Men i den kommende tid gjorde Moma i hvert fald meget
for at blive klogere på, hvad hun var ude i, når det uvante
tog fat i hende. Hun angreb mængden af fag- og anden litteratur, der kom ind på andet liv, og i romaner og fortællinger
om tilsyneladende gængse emner pejlede hun stadig flere
passager og bemærkninger, der indlod sig med overjordisk
sjælevirksomhed. En del film handlede om kontakt med tidligere levende, og sælsomme begivenheder omkring døden
blev af og til taget op i et tv- eller radioprogram.
I den slags udsendelser kunne der blive fortalt om nær-
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døde, der svævede over deres egen krop, om overgåede, der
hentede døende, om store lys i døden, om mennesker, der
mente, at de havde levet før og fortalte om steder og begivenheder, hvor de havde levet, uden at have været der i det
nuværende liv – eller måske om ånder, der blev kaldt spøgelser, og som hjemsøgte huse.
Nogle medieværter var kritisk åbne og perspektiverede
det undersøgte, så seerne kunne føle sig bedre informerede
end før. Andre blafrede rundt i de store områder, uden at
nogen blev klogere på andet, end at dette her var mørkt og
uoverskueligt, gruopvækkende underholdende eller renvasket afsløring af fup.
I sin søgning blev Moma forundret over mængden af anderledes oplevelser. Der var hobevis af historier fra mennesker, der uafhængigt af hinanden fortalte noget af det samme: Der foregik noget, som var langt større end den lille,
forklarlige verden, så mange i den vestlige verden prøvede
at kante sig ind i.
Moma konstaterede, at forskere var uenige om fup eller
fakta ved yderkanterne af det forståelige, som i meget af den
øvrige debat verden over.
Uafhængigt af titler og profession afgjorde den enkeltes
erfaringer og idé om verden, hvordan verden blev tolket.
Samtidig fornemmede Moma, at nogle prøvede at oplyse om det uvante, fordi det var nødvendigt. Det skete ikke,
fordi de ville være berømte, selv om det lyder utroligt i et
samfund, hvor manglende synlighed er lig med fiasko.
Moma nåede frem til, at dem, der accepterede oplevelser
med døden og flere dimensioner af livet virkede mere afklarede end dem, der forkastede forestillinger om den slags
hændelser, og JA.
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Jeg var med hele vejen, betaget af Momas march over sin
magelighed.
*
I sliddet med at rumme uvante verdener blev Moma også
fascineret af den forskersøgen, der førte til opdagelsen af
Higgs-partiklen, af nogle kaldt gudspartiklen: en lille, flygtig partikel, der skulle tilføre alting masse.
Moma var optaget af, hvordan forskere inden for naturvidenskaberne ustandselig bragte ny information om det
førhen utrolige, og det lå lige for, at hun fik udstrakt sit universalbillede i en foredragsrække om Hubble-teleskopets
opdagelser.
Igennem teleskopets billeder så hun disse forunderlige galakser og deres bevægelser i himmelrummet, med fødselskamre for stjerner, i former og farver, der kaldte på hendes
forundring, og under et af foredragene blev hun ført tilbage
til et skær af renæssancens pragtrum.
I en butik i Firenze var hun og onkel Trom trådt ind i en
egen verden af stoffer, gardiner og puder, med prægninger
i gylden silke, brokade i kunstfærdige mønstre, med guldtrådede kvaster, snore og bånd, læg og dekorative folder i
storslåede længder, der fik rummet til at stråle, og Moma var
i butikken og i universet og syntes, at hun skiftede mellem
at være stor og lille, som en anden Alice i Eventyrland.
Under et af foredragene om Hubble-teleskopet noterede
Moma, at der i enhver af milliarderne af galakser er et sort
hul med en så stærk tyngdekraft, at stjerner bliver opsuget i
dets mørke. og sådan noget satte hende til at spekulere over,
om det var muligt at få sat lyset fri igen.
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Moma var langt ude i sine overvejelser. Alligevel blev hun
mere tryg ved tanken om, hvad der kunne foregå i uendelige
rum.
Moma konstaterede samtidig, at videnskabsfolk fra forskellige fag syntes at arbejde sammen overalt i verden. Ønsket var indsigt. Denne indsigt kunne blandt meget andet
også søges i dødes liv eller andre liv i universet, og en del
forskere beskæftigede sig med en erfaringsbaseret træning af
hjerte og bevidsthed.
Nogle havde som et overordnet mål at udskille meditation, empati og spiritualitet fra overtroens domæne, og Moma
håbede, at det en dag kunne blive acceptabelt at have kontakt med overgåede.
Moma var kommet videre, og jeg skal ikke fortælle meget
af, hvad jeg ser her i mit nye liv. Der er tale om så stærke og
voldsomme energier, at jeg ikke forstår, at mennesker betragter livet på jorden som noget naturligt.
Menneskene hænger fast i fødderne på en plet af en klode
i det gigantiske univers. Langt udefra er det ikke til at se
menneskene og det grusomme, de alt for ofte gør ved hinanden og kloden. Jorden er bare en smuk, meget blå kugle,
umiddelbart tom. Bjergene er sunket ind i sig selv, og de
vældige vandmasser bliver holdt fra at styrte ud i verdensrummet af det, der bliver kaldt tyngdekraften. Det er et under i sig selv.
Men selv om jeg ikke vil fortælle så meget, kan jeg godt
røbe, at mange menneskers indre kun kan håndtere en smule universel energi ad gangen. Ellers går nervesystemet i
stykker; lige som hvis et højspændingsanlæg prøver at sætte
strøm til en almindelig lyspære. Det var også på denne nænsomme måde, at Moma fik sin viden.
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Opfinderne har jo lært at kopiere strukturer i naturens
univers, som er brugt til at kreere røntgenapparater, kaffemaskiner, radar, biler, lynafledere, mordmaskiner, bygge
computere, og sende billioner af styrede energisignaler frem
og tilbage, til billioner af muligheder og umuligheder for
samfund og brugere.
Teknologien, også den, der kan huske og tænke for den
enkelte, ændrer liv og sind og menneskets vilkår, uden at
der bliver tænkt over, hvor kraften kommer fra. Den bliver
bare taget, og gør mennesker afhængige af teknologiens tilsyneladende neutrale udviklingsliv.
Lyder det overbliksagtigt?
Der er ingen ende på, hvor stort et udsyn man kan have,
uden rent korporligt at stå i livets dilemmaer, paradokser og
pres fra omgivelserne, og jeg havde haft min del af nervesammenbrud.
Moma fik stadig mine uroligheder, men det nærmeste,
jeg nu kom mine gamle Tais-krak var stort set umærkelige i
Moma; lige som små blodkar, der brister. Hendes tanke om
at tale direkte med mig blev sat på pause for en tid, og hun
skulle udsættes for dét, der var værre.
Elektroner kan være to steder på én gang, lige som så meget andet, og Moma var i første omgang ved at være parat til
Aldebaran.

9. Tais lige i øjet
En aften læste Moma om en videnskabsmand, der mente, at
moderne fysikere nærmede sig synspunkter, som i århundreder havde været forfægtet af østerlandske vismænd og
mystikere.
En udtalelse om, at lighederne mellem moderne fysik og
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østerlandsk filosofi var større end ulighederne mellem den
nyere og klassiske fysik bragte hende i den rette stemning.
Hun fik ordet om natten, imens hun sov.
”ALDEBARAN” ...Hvad er ”Aldebaran?” Det er vigtigt! Jeg
må huske ordet. Husk ordet!” tænkte hun, imellem bevidsthed og søvn.
Af hensyn til onkel Trom, der sov ved siden af hende, undlod hun at tænde lyset, fumlede sig frem til sin notesblok
og kuglepen på sengebordet, prentede bogstaverne uden at
ane, hvad de blev til på blokken, og kunne ikke sove igen.
Moma styrede ind på arbejdsværelset og søgte i reolen.
Hun standsede ved sit astronomileksikon, satte sig ved skrivebordet og slog op i værket.
Bordlampen lyste ned over det besynderlige ord, som i et
skin af drømmen. Aldebaran var en stjerne.
Moma læste, at Aldebaran er den klareste stjerne i stjernebilledet Tyren og markerer tyrens gnistrende øje. Aldebaran
er en rød kæmpe, hvis farve er tydelig for det blotte øje.
” … Jeg er født i Tyrens tegn, og … har jeg fået Tais lige i
øjet? Jeg har et par gange haft en fornemmelse af, at han ser
inde fra mig… Nej! Det er fuldstændig absurd …”, larmede
hendes tanker, indtil hun huskede, at jeg havde været meget
glad for rødt, investerede i hyperrøde sportssko, og havde
været tiltrukket af absurde forfattere, i særdeleshed Samuel
Beckett. ” … Men han kan ikke være på Aldebaran … eller
kan han? To steder samtidig … hos mig og på Aldebaran? Og
hører jeg så også hjemme i stjernevrimlen?… Med mig selv
i en krop på jorden her og nu? ... Aldrig i livet! Bevar din
kritiske sans, Maritte.”
Uagtet Momas modstand var Aldebaran indført i hendes
univers, og hun måtte holde sig åben for, at krebsen - stjer-
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netegnet, som jeg var født under - havde fundet sit tilflugtssted hos stjernehimlens tyr.
Moster registrerede muligheden, som om hun satte en
vase på en hylde til kommende observation, eller knusning.
Der var en del vaser på den hylde.
Næste dag fik Moma et nærmere indblik i de vanskeligheder, jeg havde haft som fysisk menneske.
Moma fandt beskrivelser om mit stjernetegn på nettet.
Hun havde altid smilet af ugebladenes horoskoper, og flere
af oplysningerne fra nettet kunne passe på så mange mennesker.
Alligevel fik hun fortalt noget, som hun særligt havde bemærket hos mig, og aldrig før set beskrevet:
” … I sit forsøg på at være solid og bestemt kan krebsen
affinde sig med en utrolig mængde besvær, og lade andre
tage dem for givet. Men når en af disse stærke, indre drifter
kommer op til overfladen, kaster de alt det, de har bygget
op, overbord, og tager sig friheder og risici, som får en til at
tabe vejret. De forsvarer det med håbet om, at deres handlinger vil lede dem til en lige så stor stabilitet, men under
bedre forhold. Som regel gør de det …”
Ved disse sætninger mærkede Moma en kendt uro, som dog
var langt mindre end tidligere; lige som den uldsweater, jeg
engang var kommet til at vaske på 60 grader, og som var
blevet til en babystørrelse.
Jeg syntes aldrig, at mine handlinger førte til stabilitet. I
bedste fald var stabiliteten skrøbelig og forsvandt hurtigt,
indtil min vej gik direkte til havet.
Ved at læse med i teksten var det, som om jeg genoplevede
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de yderpunkter i mit væsen, som gjorde det umuligt for mig
at finde en balance.
”Krebsens mennesker kan være komplicerede af sind, og
modsætningerne i det omskiftelige månetegn kan på den ene
side vise et meget charmerende og udadvendt menneske,
på den anden side en nærtagende og indadskuende person.
Krebsen er et meget sammensat, dybtgående og uhyre
følsomt tegn, der følger havets, månens og tidevandets rytmer. Krebsemennesket oplever uophørligt disse ebber og floder i livskraft, kreativitet, i glæde og sorg …”
Jo, tak. Jeg var en humørets rutsjebane, som stabilitet fik rotationskvalme i. De næste linjer fik mig til at undres over,
at så mange sagde, at jeg var noget særligt, og at de holdt af
mit selskab.
Jeg havde været overbevist om, at de ville vende ryggen til
mig, hvis de kendte den indre Tais.
”… Krebsen er den fødte skuespiller, og sansen for camouflage og selvbeskyttelse driver krebsen til at påtage sig en
rolle i enhver social situation. Han eller hun kan være fjantet, humørsyg, jamrende, vrantende og sur, hengivende, lidenskabelig, ekstatisk. Man kan aldrig være sikker på, hvordan krebsen er, når vedkommende vågner om morgenen.
Den ægte krebseperson er en humørsyg skabning, som er
ude af stand til at kunne forklare, hvorfor vedkommende
føler, som vedkommende gør. Socialt set kan krebsen være
en plage, og selvironi har krebse sjældent …”
Her har I mig fra tiden på jorden! Og så med en løve i ascen-
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danten. Good luck, Tais! Dét med skuespilleren … jeg ved
ikke rigtigt … jo, jeg var god til at spille roller, indtil rollerne
spillede mig, og jeg ikke anede, hvor jeg selv var henne, og
blev tabt for mig selv.
Nu er jeg ved at blive fundet, med Momas assistance … og
med adgang til Momas stolper af erfaring fik jeg en ny tanke.
Kunne det være, at mine venner så mig bedre, end jeg så mig
selv? At de så noget vigtigt i mig, udover min behagesyge,
og at de var lige så fortvivlede over mit rod, som jeg var?
De havde også kørt rundt i deres problemer, uden at gå til i
ekstremer.
Rodins ”Grubleren” er irret i sin kobber og præget af forurening, som han sidder i Glyptotekets have i København.
Sidst jeg så ham var han mest forurenet på venstre side,
i ansigtet, ved halsen og på hans højre hånd, der var en
knytnæve af sort.
Jeg spekulerede en gang på, om grubleren holdt de låste
fingre for munden af angst for, at det forkerte bliver sagt.
Hvis der var et næste billede, som i en tegneserie, slår han
sig selv i hovedet med næven, i håbet om at mærke andet
end dette rugende mørke. Bang! Slået ud, med personlig bistand.
Jeg fulgte igen med i, hvad Moma tænkte og blev hurtigt
klar over, at der var en vinkel, hun ikke havde med.
”Jeg oplevede disse voldsomme op- og nedture i humøret
hos Tais. Det må være opslidende at leve med, og så nemt
at råde til, hvad andre skal gøre ved det, når man ikke selv
ryger så stort op og ned.
Men Tais var sådan et levende, nysgerrigt menneske, engang… Og så var der dengang, senere, da jeg mødte ham
med fortinnede øjne i Cinemateket. Han skulle som mig se
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”King Lear”… Men død og ødelæggelse i en hashtåge, og så
endda i en filmversion, der er optaget i sort-hvidt …? Jeg så
misbilligende på ham. Det forklarede ham kun, at han ikke
var rigtig. Hvorfor sagde jeg ikke noget dengang? Fordi han
var i selskab med en anden ung mand? Jeg måtte ikke gøre
ham lille, for øjnene af andre. Jeg prøvede at huske, at Tais
var voksen … i hvert fald af alder … og at mindreværd kan
forstørres, særligt i en rus. Alligevel fortrød jeg, at jeg aldrig
fik sagt noget om episoden. Jeg kunne ikke selv tåle hash.
Min bror Stig tålte ikke hash. Hash forvrængede den virkelighed, vi skulle lære at færdes i, og virkede som et forsøg
på at komme af med sig selv, der landede i afhængighed og
passivitet.”
*
Så manglede jeg bare den der med, at enhver, der køber stoffer, må være klar over, at han eller hun støtter den verdensomspændende kriminalitet, vold og de mord, som nationale
og internationale bander står bag.
Den smøre havde jeg fået som 15-årig af min fars bror,
der snød sine forretningsforbindelser og var alkoholiker, og
hans bedrevidende attitude med den rødnistrede tud strejfede nærmest himlen i godhed.
Hash er noget meget forskelligt, der også kan virke forskelligt, og jeg havde haft mine grunde til at ryge hash.
Det var tildels en flugt fra den virkelighed, jeg ikke brød
mig om, og som jeg i det hele taget havde svært ved at acceptere realiteten i.
Hashen dulmede umiddelbart sorg og tab. Tanken om en
fremtid på jobmarkedet gjorde det ikke bedre. Jeg syntes
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kun, jeg hørte om arbejdspladser, der var præget af intriger, ængstelse, stress, overkontrol, konkurrence, hvor alle
kæmpede imod alle, med de sødeste smil, managementsprog, der var kvælstof på tungen, evindelige forandringer,
magtmisbrug og misbrug af medmennesker.
I disse omgivelser skulle jeg på godt nydansk optimere
mit handlingskoncept.
Bare tanken om en hverdag på kontor lagde støv ind i hele
mit system.
Oveni var der dét med seksualiteten. Trykket og fantasierne var konstanter i mit liv, umulige at kontrollere, mulige at
dæmpe igennem hashen.
Rygningen af hash var selvfølgelig også en iscenesættelse
af mig selv som den hårde dreng, der kunne tåle det hele, i
al min følsomhed.
Inden for litteraturen havde der altid været en avantgarde,
som for eksempel efter 2. verdenskrig, hvor beatpoeterne
Allen Ginsburg, Jack Kerouc og William S. Burroughs vakte forargelse i deres opgør mod dét, de betragtede som det
amerikanske samfunds ufrihed; i atombombens, kommunist- og kønsforskrækkelsens skygge. Den slags udbrydere
følte jeg mig vældig fascineret af.
Onkel Trom advarede ved at fortælle om alt det lys, der
skinner, uden at varme. Alligevel blev jeg tiltrukket af den
livsform, som ordet ”boheme” rummede.
Mange forfattere og digtere havde brugt stoffer i deres foragt for den etablerede, småborgerlige verden. I sortsynet var
der en bund. Troede jeg.
Og selv om jeg bad Moma love, at hun blev 100 år gik
det vist aldrig op for hende, at tanken om hendes og onkel
Troms død gjorde mig endnu mere bange.
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Hvis mor og far fortsat havde levet, havde jeg måske stadig
været på jorden, og denne historie var aldrig blevet til. Sådan skulle det ikke blive.
Nu var der stort set kun Moma og Trom tilbage fra den
ældre generation. Jeg kunne ikke tåle tanken om, at de to
forsvandt fra det jordiske liv før mig, og forestillingen om at
få min egen familie med kone og børn var endnu en umulighed.
Med min tvivl på alt tvivlede jeg også på ægteskabet, min
evne til at være forælder og min egen seksuelle orientering.
Jeg oplevede den tilstand, der blev kaldt normalitet, som en
stadig tyndere line, hvor rædslen for at træde ved siden af
determinerede livet.
Så var det mere attraktivt at vælge en omgangskreds med
en livsform, hvor det var rigtigt at være modsat i forhold til
det etablerede, og en diagnose kunne være et hæderstegn.
Alene tanken om at blive normaliseret kunne dermed provokere angstanfald.
Moma havde lagt enkelte papirer i en særlig bunke, da
hun ryddede op i min lejlighed. Det var nogle, der sagde
noget særligt om mig, syntes hun.
Et af dem var fra et par år før, jeg gik over. Det var en maskinskrevet tekst om det neurotiserede nymenneske.
Teksten lød:
Neurose: forfejlet tilpasningsforsøg (I splid med sig selv).
Modsætning mellem 1) behovsdrift/kulturkrav. 2) infantil
uvillighed/tilpasningsvilje. 3) kollektive/individuelle pligter.
Jeg fornemmede, at Moma hørte noget af dette her. Hendes
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tanker bekræftede det.
” Hvis jeg havde været ung i dag, var jeg måske begyndt
at skære i mig selv, bare for at styre et eller andet i tidens
pigtrådsnet af begreber og kontrollerende øjne. Men det var
… er … så frygteligt for mig at se liv blive destrueret som affald … selv om det skulle blive til genbrug … og Tais havde
aldrig klaret, at jeg og Trom var døde før ham,” vurderede
hun.
*
En dag efter et par månefulde nætter greb Moma en bog på
en bibliotekshylde, hvor forsiden var illustreret med et foto
af en blond kvinde med langt hår.
Bagsideteksten fortalte, at kvinden var et medium, der berettede om sine erfaringer med sjælene i den anden verden.
Nogle sider inde i bogen standsede Moma ved et afsnit,
hvor linjerne tromlede imod hendes øjne.
Der var brug for digtet, som jeg havde vist hende for mange år siden, dengang jeg boede på kollegiet på Amager.
I mit lille 5. sals værelse med alle bøgerne havde jeg fortalt hende, at lige dét digt udtrykte, hvordan jeg havde det
inderst inde. Hun var interesseret, men så også til at undre
sig og gik hurtigt over til at tale om, hvor vidunderligt det
måtte være at have udsigt til solnedgangen fra mit højtliggende vindue.
Digtet var skrevet af Gustav Munch-Petersen, der døde
i 1938, som 26-årig, i den spanske borgerkrig. Han havde
meldt sig som frivillig soldat i kampen mod fascisterne og
efterlod sin gravide kone og et barn derhjemme på Bornholm. Han mente, at han kunne være med til at redde ver-
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den - og dermed kone og barn derhjemme - hvis han drog i
krig.
Jeg blev aldrig sikker på, at han gjorde det rigtige. Amatører i krigsspil har det med at blive tabere, og Tom Kristensen
beskrev Gustav-Munch Petersens nedskydning i Spanien
som hans livs ubesindigste digt. Men digtet fulgte mig.
”Med lukkede øjne” var skrevet med de små bogstaver,
som Gustav Munch-Petersen foretrak.
det er som om
ingen strøm kan drukne mig
ingen sorg kvæle mig
helt det er som om
kærlighed kommer til mig
over alle have,
fordi en blød streng altid svinger
i mig Nu strømmede digtet til Moma, her på biblioteket. Med ordene i sig kunne hun indtage det afsnit i bogen, som hun var
standset ved.
Afsnittet handlede om selvmord. Forfatteren fandt det
tænkeligt, at nogle begik selvmord, fordi de skulle lære af et
selvmord, og at denne proces kunne være del af et reinkarnationsmønster.
Lære af et selvmord?
For mig var svaret lige så indlysende, som det er at lære
bogstaverne for at kunne læse.
Men nu havde jeg også været i den anden verden i et stykke tid.
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*
Moma mødte en af veninderne, Irina, i stalden samme eftermiddag.
- Hvis det endelig skulle være … hvorfor skulle det så
være dig, der kom ud for sådan et frygtelig tab … hvorfor
ikke en, som man ikke kan lide, spurgte hun.
- Hvorfor? Fordi jeg kan bære det, sagde Moma. Imens hun
lod kardæsken glide over Montes hvide pels og efterlod noget mismod i hvert strøg over hestekroppen vidste hun, at
svaret til Irina kun var delvis sandt.
Hun bar ikke alene. Noget hjalp hende med at bære sig
igennem sorgen.
En dag kom melodien ”Sig nærmer tiden, da jeg må væk”
til hende og fyldte så meget, at hun fandt hele Steen Steensen Blichers digt på nettet. Den seneste rettelse af siden var
sket en måned før, jeg tog ud på min cykeltur til molen.
I linjerne fandt hun noget, der lignede en forklaring på
min bortgang i en meddelelse, der alene forekom at være til
hende, og sådan kan kosmisk poesi også finde udtryk.
Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er kun her på træk,
og haver andensteds hjemme.
Jeg vidste længe, jeg skal herfra;
det hjertet ikke betynger,
og derfor lige glad nu og da
på gennemrejse jeg synger.
Jeg skulle sjunget lidt mer’ måske –
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måske vel også lidt bedre;
men mørke dage jeg måtte se,
og storme rev mine fjædre.
Jeg vilde gerne i Guds natur
med frihed spændt mine vinger,
men sidder fast i mit snævre bur,
der alle vegne mig tvinger.
Jeg vilde gerne fra højen sky
udsendt de gladere sange;
men blive må jeg for kost og ly
en stakkels gjældbunden fange.
Tit ligevel til en smule trøst
jeg ud af fængselet titter,
og sender stundom min vemodsrøst
med længsel gennem mit gitter.

10. Besynderlige møder
Nogen tid efter min forsvinden tog Moma og Trom på en
sommertur til Nordtysklands gamle hansestæder.
De havde tidligere været i Lübeck. Nu ville de til de store byer fra middelalderens magtfulde handelsforbund i det
tidligere, kommunistiske Tyskland. Da de to var yngre, betragtede mange vesterlændinge landet som en grå dej, lige
så uspiselig som det øvrige, sovjetdominerede Østeuropa,
og i en bardiskussion med en tranghalset stud.polit havde
jeg engang erklæret, at alle vil have de andres slikkepinde.
Moma havde brug for en pause fra indtryk, der havde med
mig at gøre. Foretagendet lykkedes, indtil hun og Trom kom
til torvet i Wismar.
Torvet var fyldt af parkerede biler, og Moma og Trom ville
over på den anden side af pladsen. De skråede ind imellem
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et par af vognene. I det snævre rum mellem bilsiderne sad
to hvide duer.
Duerne kiggede ængsteligt op på Moma og Trom og bevægede sig ikke et vingeslag, selv om der var mindre end et
skridt fra moster og Trom til fuglene.
Senere, på hotellet, så Moma ud af vinduet, der indrammede et udsnit af en lille, grøn have, med en bleg, pudset
mur som baggrund. To natsorte katte viste sig.
Den ene kat forsvandt igen, den anden satte sig og kiggede
over mod Moma, imens den peb, som om den var i nød.
Moma havde udsat endnu et forsøg på at tale direkte med
mig. Mit svar på hendes opkald med hænderne, der lød,
som jeg stadig var i fysisk live, havde øget hendes nervøsitet
for at blive væltet af alternativ virkelighed. Hun var også
begyndt at frygte, at hun kunne blive mødt af lyden af universel tavshed, eller at det var sig selv, hun fik kontakt med,
hvis hun prøvede at indlede en rigtig samtale.
Men at telepatere med dyr? Dét, hun var ude i, kunne dårligt blive mere besynderligt, og hun kunne jo betragte kontaktforsøget som et eksperiment.
Moma så tilbage mod katten og spurgte, tøvende i tanken:
- Hvad betyder to hvide duer og to sorte katte, der viser sig
lige efter hinanden?
- Det er os! lød det straks. Moma klarede at holde kontakten og spurgte videre:
- Jer … Hvem jer?
Intet svar.
- Hvorfor kommer I? prøvede hun igen.
- For at fortælle, at vi er der.
- Hvorfor lige to hvide duer og to sorte katte?
- Fordi vi er i verden.
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- Og dét skal jeg vide?
- Ja!
Den sorte kat drejede om på poterne og efterlod sammen
med den tomme plet en besynderligt opløftet Moma.
”Det er, som om jeg er landet i en Harry Potter bog, hvor
dyr også kan vise sig at være troldmænd og -kvinder … Den
hvide due kan være et symbol for renhed, eller helligånden,
og den sorte kat er ofte betragtet som djævelens redskab.
Men duen har sin plads i verden; lige som katten har det
… og den sorte kat klagede sin nød.
Begge er eksistenser, der er afhængige af naturens mulighed for at føde dem. Begge dyr kan være til glæde for menneskene … De kan også pikke eller flænse ihjel, være ofre og
bytte … Sort-hvidt og alt det midt imellem hører sammen.
Er det sådan, det skal forstås? Skal det slet ikke forstås? …
Eller bilder jeg mig det hele ind? Det virker ikke sådan. Jeg
har sjældent været så rolig … Jeg må registrere, hvad der er
sket, uden at gætte, hvad der ligger bag … Det kan gå gruelig
galt at tolke på et mangelfuldt materiale … og senere viser
der sig måske nye spor …”
Moma fik sine nye spor.
*
Moma gik ofte tur på Amager Fælleds stier over for metroen,
DR-byen. Lavt- og højtvoksende buske og træer, fugtige områder med sivmose og sø bredte sig til siderne og gav fuglene
gode livsbetingelser. De snadrede, kvittevittede, skræppede,
peb og pludrede omkring én.
Jeg havde gået der med Moma, på en af vores diskussi-
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onsture. Vi var standset ved træbænken, hvor Moma denne
efterårsdag gjorde holdt og satte sig.
Ude på grusstien kom den eneste hvide i en gruppe af grå
duer imod hende. Den hvide fugl kiggede på hende med
sine plirrende øjne, med hovedet på skrå, klaprede med vingerne og fløj væk.
I det samme viste en svævende Tais sig foran hende. Min
form roterede ind i en hvirvel, og fra det nederste af hvirvlen fødtes en sort kat, der spandt og gned sig op ad det nærmeste træ, indtil den opløste sig.
”Var det dét, jeg skulle forberedes på? Tais som hvid due
- og sort kat!”
Moma fik samlet sig til at gå videre.
En sort-hvid skade baskede ind foran hende, og en grå due
strøg lige over hendes hoved og satte sig på en gren, hvor
den kiggede på hende.
”De angriber mig i det mindste ikke, som i Hitchcocks
”Fuglene.” Jeg tror, at de flyvende væsener her er venligsindede, også Tais i dyreskikkelse,” fortalte Moma sig selv.
Imens spekulerede hun fortvivlet på, om hendes ansvar i
verden indbefattede dyr, og hun glemte at overveje, om hun
havde talt med mig via katten uden for hotelvinduet i Wismar.
Den tanke nåede hende først senere.
Moma mente ikke, at hun kunne rumme mere. Så ringede
min kusine Nete.
- Vil du høre en vild historie? spurgte hun og fortsatte,
uden at Moma nåede at svare.
- Jo, altså … en aften kom jeg hjem fra jobbet og hørte en
besynderlig lyd ude fra badeværelset; en høj, pibende lyd og
noget, der klaskede og skrabede.
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Jeg turde næsten ikke gå derud, men jeg åbnede alligevel
badeværelsesdøren og kiggede mig omkring, med skrækken
for at opdage en rotte eller måske en mus, der pilede over
gulvet. Der var ingenting.
Jeg listede ud, og så kom lyden igen. Den blev ved, og bare
ved at tænke på badeværelset fik jeg skinnende øjne i hovedet og gnavertænder i mine tæer.
Min søde nabo kom heldigvis hjem et par timer senere, og
han mente nok, at han var mand for at kigge rummet efter.
Han stod på en taburet og åbnede en ventilationslem, da det
baskede ud imod ham, med sorte vinger og et hyl.
En ganske lille flagermus strøg forbi og zigzaggede rundt,
indtil min nabo fik åbnet vinduet, og flagermusen flagrede
ud i luften.
Jeg aner ikke, hvor den er kommet fra, og hvordan den
kunne komme ind i ventilationssystemet. Men den døde
heldigvis ikke af at være indelukket, og vi fandt da ud af,
hvad det var, sluttede min kusine beretningen.
På den måde kan man også få besøg. Nete kunne sagtens
høre om overjordiske væsener. Hun syntes også, at hun havde set mig. Tak, Nete. Men ideen om, at jeg kunne have optrådt som flagermus, var trods alt for mærkelig, og Moma
fortalte ikke Nete om sin mistanke.
Først langt senere læste Moma i mine notater fra det sidste halve år af mit jordiske liv, hvor jeg flere gange nævnte
flagermus.
Nu tænkte hun bare, at flagermusens sjæl havde levet videre, hvis den var fysisk død.
I en bog læste hun senere, at sådan et overgået væsen, som
jeg var blevet til, kan have flere kontaktmidler end lugte og
telepati. De kan for eksempel også kommunikere ved hjælp
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af astral television. Den slags væsener kan materialisere og
dematerialisere deres legemer efter behag og antage en hvilken som helst skikkelse.
Moma tog oplysningen til sig, uden at lade sig provokere
til skræk.
*
Som Tais havde jeg engang talt med onkel Trom om gammel
folketros forestillinger i forhold til liv efter døden. En dag
opdagede Moma en ældre bog om emnet på onkel Troms
skrivebord.
Onkel Trom var ved at genlæse dele af bogen fra 1914, til
brug i et forskningsprojekt, og Moma kviklånte værket.
Forfatteren, folkemindeforskeren H. F. Feilberg, skrev, at
sjæletroen levede i nutidsmennesket, trods røntgenstråler
og trådløse telegrammer.
Han fortalte om troen på, at livet på en hemmelighedsfuld måde følger den døde i graven, at døde sjæle handler
i forhold til den kultur, de levede i, at mennesker kan være
mæglingsinstans mellem døde sjæle, der har gjort forkert
over for andre, i livet, og overbringe tilgivelse, at det døde
legeme kan blive løst, når den døde er frigjort for krav fra
den, vedkommende forbrød sig imod, og at døde kan bruge
et menneske til at forløse sig.
Moma standsede ved historien om en hyrde, der til en
fredløs sjæl siger: Herre Gud hjælpe dig og være dig nådig.
- Du har løst mig, svarer dødningen.
Det var, som om pust af genkendelse listede sig ind over
Moma.
Nogle dage senere læste hun Walt Whitmans ”Leaves of
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Grass,” som for en tid satte luften fri i den helt unge Tais,
med ordene om det enkle liv, i pagt med de universelle
kræfter.
*
Walt Whitman tilbød mig en tilværelse som naturens muntre søn, i hans evige tilstedeværelse, og jeg tilbragte engang
14 dage i en hytte i de svenske skove, alene med mine bøger
og søens glade fisk, som en anden Thoreau, der også var
amerikaner og blev berømt på at være forfatter til ”Walden,”
udgivet på dansk i 1854 som ”Livet i skovene.”
Thoreau skrev om sit toårige ophold i sin eneboerhytte i
staten Massachusetts. Han idealiserede det ensomme naturliv i en slags Robinson Crusoe sværmeri, som han fra første
dag havde sat en slutdato på. Samtidig havde han jernbanen
og byen Concord lige i nærheden af sin skov og sø.
Jeg kunne godt lide at tale med fuglene og insekterne, men
jeg blev selv træt af naturlivet, da en flok motorcyklister, der
lignede en rockerbande, parkerede tæt på min hytte. De lød
mildest talt ikke venligtsindede, og jeg skjulte mig i hemsen.
De syv læderdrenge kom heldigvis ikke helt hen til hytten.
- Du, der læser dette, tænk over, om jeg ikke på en eller
anden måde nu betragter dig, havde Walt Whitman skrevet i
en linje i sin ”Leaves of Grass,” så det var, som om han stod
over for mig. Nu, da Moma læste ordene, syntes hun, at hun
så min transparente skikkelse lige foran sig.
Moma var klar til endnu en ekstremoplevelse.

11. Tilgivelse og omlægningstid
Moma gik fra Amager Centret til stikvejens brosten bag den lo-
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kale Netto i Hollænderdybet, hvor jeg boede i mine seneste år.
Efterårets mørke erobrede stadig mere eftermiddag. Den
lille vejs rødstensmure og Nettobutikkens skingergule side
trak nærmere i skæret fra gadelamperne over hende, og hun
var nået nogle skridt ad vejen, da det var umuligt at komme
videre.
Alt omkring hende sitrede, glødede og bulede.
Hvad sker der? nåede Momas at tænke, imens formerne
forsvandt. Det kunstige lys sivede fra hendes øjne, og luften
omkring hende jog væk. I stedet blev horder af sort kraft fra
alle sider slynget imod hende, trykkede hende og forsøgte at
trække hende nedad imod et hul, der ville lukke sig til, så
hun mistede den sidste rest af evnen til at få ilt, og mørket
blev endeligt. Angsten kravlede som indvoldsorme i Momas
lever og nyrer, i blodårerne og i hjertet, og hun prøvede at
generobre sit åndedræt og samle sin ro, der var spredt af de
dæmoniske kræfters lynangreb.
”Jeg vil ikke have dig!” gispede hun flere gange til mørket,
imens hun kæmpede imod med alt det i hende, der bekræftede liv, og der kunne være gået en evighed, da hun igen
begyndte at se lys omkring sig.
Følelsen af at blive levende begravet trak væk.
Gadelamperne knirkede spøgelsesagtigt i deres ophæng,
som et levn af, hvad hun havde oplevet, og hun måtte presse hvert et skridt ud af sine ben, indtil hun var sikker på, at
vejen frem holdt til hendes vægt, og at alt igen var som før.
”Tais’ angstanfald. Jeg skulle mærke, hvordan det var; det
rene helvede … et levende helvede … som at være i, at jorden går under, uden et eneste menneske i nærheden,” tænkte Moma.
Jeg havde selv gruet over, hvad helvede var, indtil erfa-
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ringen gav mig svaret, og Momas oplevelse af helvede som
sindstilstand var der ikke noget nyt i. Sådan var der for eksempel også nogle, der tolkede Dantes helvede i Den guddommelige Komedie; og jeg havde engang læst om sufiernes
helgen Lal Shahbaz Qalandar, der forvandlede sig til en falk
og fløj ud for at finde helvede. - Der er ingen ild i helvede.
Alle, der drager dertil, medbringer deres egen smerte fra
denne verden, sagde han ved hjemkomsten.
Moma skulle lige komme sig helt af hændelsen med angsten, før hun fik en ny, forbløffende tanke.
”Kan det være dét? Skulle han vide, at det kan lykkes for
et menneske at komme fri af angsten? At angsten kan besejres? Ja … Han kan have oplevet det, igennem min krop … og
jeg var slet ikke sikker … Det var ikke min angst … Jeg har
aldrig selv oplevet at være så truet, og jeg var stabil i humøret, da jeg mødte dæmonerne … men det lykkedes at besejre
dem. Det KAN lykkes, Tais!” tænkte hun til mig.
Ja, det kan, og hendes glæde smittede mig.
*
Hvad der stærkt optager sind og tanker i livet, følger mennesker i de dødes rige. Den sætning havde Moma ikke lagt
særlig mærke til i Feilbergs bog om almindelige menneskers
sjæletro.
Det havde jeg til gengæld, og en kold, blæsende aften sad
Moma i sin sofa og blev tilskyndet til at gå en tur.
Hun stod et øjeblik i lejlighedens entré og erindrede den
gang, hun så mig flapre ned ad trapperne i den store, brune
fløjlsfrakke, som min krop blev fundet i, og jeg var stoppet
og havde vendt mig.
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- Jeg elsker dig, moster. Det må du altid vide, sagde jeg op
imod hende.
Moma måtte høre, at jeg ikke var ligeglad, selv om det tit
kunne virke sådan. Og Moma stod i døråbningen og sagde,
at hun elskede mig, og nu kom ordet ”aftryk” til hende, og
en tanke om, at dét, der har været, ligger som aftryk i universet og kan hentes ned; som at downloade en fil med billeder, tekst eller musik, der kan bearbejdes på computeren,
med menneskenes mulighed for også at bruge energi til at
forvrænge og udbrede skade; som spredning af virus, had og
andre destruerende initiativer.
Moma gik rundt i kvarteret omkring Hollænderdybet,
hvor jeg havde boet.
Mørket blev oplyst af gadelamper og vindueslys, som lagde neonkulde og glødende nuancer i asfalten og aftenen.
Der var sort bag ruderne i min tidligere lejlighed. Værelserne stod stadig tomme. Moma så op mod 3. sals karnappen til vinduerne, som jeg masser af gange havde kigget ud
af, med Netto-butikken lige over for. Netto-lastbilen med
varer havde ofte vækket mig om morgenen med sin larm.
En ung, lyshåret mand gik ind ad døren med det knuste
vinduesglas, som hun så tit havde set mig gå ind ad døren
og hver gang undret sig over, at det defekte vinduesparti
ikke blev repareret.
Moma stirrede efter den unge mand og gik videre, forbi
den norske kirke og til stien ved Christianshavns vold.
Moma standsede ved synet af Vor Frelsers Kirke, der lå i et
smukt, lilla kunstskær på den anden side af vandet. Jeg havde ofte beundret Thurahs bygningsværk med den udvendige spiraltrappe op til Jesus-skikkelsen i guld. ”Manden”,
som de kaldte ham.
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”Jeg må fortælle Tais, at jeg er stolt af ham. At han ikke har
gjort noget forkert. Jeg er dum. Det har han også været i situationer, når man kigger tilbage, med bagklogskabens større
øjne … og Tais gjorde dét, han måtte gøre. Det accepterer jeg
… Jeg accepterer dit selvmord, selv om det var det værste,
du kunne gøre mod mig, jeg store egoist. Du må tilgive mig,”
tænkte Moma, så det peb i mig.
Jeg signalerede, at hun var tilgivet. Til gengæld bad jeg
om hendes tilgivelse, og hun tilgav mig, selv om hun ikke
syntes, at der var noget at tilgive. Vi var landet i sødsuppe,
og det dér med tilgivelse havde vi tidligere været indenom.
Men sødsuppe kan måske også smage godt? I hvert fald
mente jeg, at jeg som barn havde set billeder af, at Rasmus
Klump fik sødsuppe, og jeg havde plaget min mor om, at
hun skulle lave retten til mig, uden at hun så meget som
kiggede i en kogebog for at se, om sødsuppen eksisterede
som opskrift.
Madlavningen tog endnu mere tid fra min mor. Hun syntes, at hun havde nok at gøre med cheflaborantjobbet, rengøring og vask, indkøb, min far Bo og mig.
Jeg var meget hos Moma i week-end’er og ferier, fra jeg var
helt lille, og efter at hun mødte Trom var jeg tit hos hende
og onkel Trom.
Moma var blevet stående det samme sted på stien, imens
vi havde gang i alle vores tanker. For Moma var det som
slutningen på et godt møde, da det forekom hende, at jeg
løftede en tommelfinger i vejret, blinkede og sagde: ”Sådan,
moster!”
Moma havde som sædvanlig undladt at tale direkte til
mig, og stille spørgsmål. På den måde undgik hun at blive
bange. Igennem telepatien og synene, der bare rullede frem
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og tilbage, syntes hun at få svar på noget vigtigt, og imens
hun gik hjemad blev hun klar over, at den, der vil tilgives,
skal tilgives, uanset om andre måtte mene, at vedkommende ikke har gjort noget forkert. Hendes tanker drejede, så de
lignede snoningerne på Vor Frelser Kirkes spir.
”I ønsket om tilgivelse kan ligge ønsket om frihed, hvor
den enkelte tager ansvar for sig selv og sine handlinger, og
dét at vide, at vi hver dag tager for os af de gamle dødssynder: at vi kan være grådige, misundelige, vrede, sleske,
selviske, hykleriske, ugidelige, og letkøbte - kan gøre det
nemmere at være menneske - i en accept af, at vi er uperfekte. Så har vi dog noget at blive bedre fra,” tænkte Moma, og
jeg fulgte hendes billede af Dantes pande med de syv p´er
for dødssynderne, peccata, der viftes bort, efterhånden som
Dante bevæger sig op fra skærsilden. Med panden ren kan
han se sin Beatrice i himlen, hvor han tidligere kun kunne
høre hende.
Hvis Moma var kommet ind på den slags, da jeg havde
min krop, havde jeg fortalt hende om dødssynder, som mennesker mudrede fast i … Og nu prøvede jeg at vende hendes
tanker imod dengang, da Henrik den 8. blev overhoved for
kirken i England. Kongen kaprede klostrenes store ejendomme, og kæmpesummer blev overført til endnu mere krig.
Klosterovertagelserne skete efter pavens nej til, at Henrik blev skilt fra sin spanske, katolske dronning og gift med
Anne Boleyn, i håbet om at få en levedygtig søn til arvefølgen.
Den opgave klarede Anne Boleyn ikke, og en dag fik hun
hugget hovedet af; lige som så mange andre.
Efter forskelligttroendes slagterier af hinanden fik England omsider en ny kirke med katolske og calvinist-prote-
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stantiske træk, og stridighederne fortsatte med hjertebragende lidenskab.
Umage magtinteresser og ideer fik også skabt uendelige
religionskrige på det europæiske kontinent. Tortur, afbrænding af mennesker og enhver anden fysisk og psykisk lemlæstelse af kvinder, mænd og børn, der er opfundet i verden,
blev markedsført som nødvendighed, som så ofte før og siden.
Med ét tog noget anderledes plads i mig. Moma flettede
sine egne tanker ind i mine, ud fra den overføring med Henrik den 8. og renæssancens England, som jeg havde lagt ekstra kraft i. Det var, hvad der skulle til lige nu.
Jeg havde tidligere set, hvordan denne tidsperiode tiltrak
Moma, og det var i periodens sidste del, at hun skulle finde
mig og sig selv igen. Jeg ville endnu en gang være på virkelighedsflugt, hvis jeg undlod at skildre, hvordan det hænger
sammen. Det kan jeg ikke i min nye situation.
Den ene hændelse lagde bund til den næste, uanset hvor
vildt det kan lyde. Det var sådan, Moma oplevede det, og
hun var ved at blive forberedt til de situationer, hun skulle
igennem i London.
Men hun havde som sædvanlig brug for tid til omlægningen.

12. En ny navlestreng
En formiddag, imens hun sad ved computeren i arbejdsværelset, sang jeg ”The One” for hende, Martins vindersang fra
X-Factor, med de ord, hun særligt havde hæftet sig ved; det
med at prøve for hårdt, med ønsket om at sagtne farten og
vise, at tabt er fundet.
Det var ”The One”, som hun efter et usædvanligt skrat
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i radioen havde lyttet til, kort efter, at jeg var sprunget fra
molen.
Hun spekulerede dengang på, om sangen kunne være et
spor, eller om hun var på vildspor.
Med de energistrømme, der arbejdede i hende, blev hun
ved sporet, og jeg var aldrig kendt for min gode sangstemme. Den kunne gå lidt skævt på tonerne, som da jeg som 10årig havde hovedrollen i 3. klassens syngestykke om Klods
Hans, ud fra H. C. Andersens eventyr.
Stemmen skred også lidt nu og lød, som om den kom ud af
et rustrør. Men Moma lyste op. Hvis vi trænede længe nok,
kunne glimtene af lykke måske holde længere, lige som de
generationer af kunstigt lys, der afløser de gamle.
Moma lod sig justere de få gange, hvor energien slingrede.
En aften kunne hun ikke undslippe en vrede over, at hun
havde mistet min fysiske tilstedeværelse. Det var uretfærdigt, syntes hun, og vreden sprang som en næve igennem de
teknikker, hun ellers havde til at absorbere negative tanker.
Jeg måtte ud i rummet, for ikke at blive ramt. ”Jeg kan ikke
komme i kontakt med dig, når du er vred,” sendte jeg signal
om.
”Tais kan ikke være i forbindelse med mig, hvis jeg er
vred,” tænkte Moma.
Logisk set skulle hun ikke have fået min besked. Men hendes vrede forsvandt som de dråber, solen tryller til regnbuer.
Goethe var fascineret af naturen og iagttog, hvordan fænomenerne optræder i stadig bevægelse og forandring, hvor vi
kun ser virkningerne af påvirkningen; som i solens lys og
varme, der nærer liv.
Ifølge Momas optegnelser skulle Goethe have sagt, at
mennesket er dialogen mellem naturen og Gud, og at denne

111

dialog på andre planeter utvivlsomt ville være af en højere
og mere dybsindig karakter.
I Momas noter havde jeg også bemærket, at Goethe skulle
have udtalt sig for reinkarnation, hvor han mente, at han
havde været på jorden 1.000 gange før, og ville vende tilbage
1.000 gange.
Disse holdninger syntes jeg ikke at have mødt, selv om
jeg havde læst meget af ham. I Wilhelm Meister bøgerne var
jeg en dag studset over, at personerne syntes at tale mere
til hinanden end med hinanden. Det kendte jeg selv alt for
godt. Men jeg havde nok været mest påvirket af ”Den unge
Werthers lidelser”, med selvmordet som den snetinde, der
rager op over alt andet.
Nu sprang vandet fra højdepunktet, som i en klimaforandring, og … Elaine Pagels! Den amerikanske professor i teologi havde skrevet noget, der skulle aktiveres.
*
I min Sveriges-tid på forfatterhøjskolen havde jeg købt et
eksemplar af Elaine Pagels bog ”Tabernes evangelier” om
gnostikerne, der søgte en indre selverkendelse, som nøgle
til forståelse af universelle sandheder.
Flere gnostiker-evangelier, der ellers kun var kendt af
omtale, blev fundet i Nag Hammadi i Egypten i 1945. De
var oversat til koptisk, kristenmenighedens sprog i det store Nilland. Gnostikernes livssyn og tekster fra de første århundreder efter Kristus blev stort set udraderet af den effektive, katolske kirke. Moma var interesseret i bogen, og jeg fik
fat i endnu et eksemplar i boghandelen i Malmø.
På et tidspunkt tænkte jeg, at siderne ville blive tomme,
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sådan som hun huggede bogstaverne i sig.
Jeg blev kun bekræftet i, at det var så godt og rigtigt, dét
der stod om at finde ind til sig selv - som jeg også havde læst
hos Kierkegaard og flere andre - og at det var helt uden for
min fortvivlede rækkevidde.
”Tabernes evangelier” og andre bøger, som hun ønskede at
læse og genlæse, kom i bogreolen igen, da hun ville orientere sig i livet efter den fysiske død.
”Tabernes evangelier,” tænkte Moma nu.
Elaine Pagels bog kom atter i Momas hænder.
Først ved denne læsning trængte det ind i mig, at gnosticisme og psykoterapi har noget til fælles, på tværs af tiderne: ønsket om, at mennesket opnår den erkendelse, som er
forståelse. Ellers er vi styret af impulser, vi ikke begriber.
Psyken bærer i sig selv muligheden for både frigørelse og
ødelæggelse, stod der i bogen. Psykologien kan så meget,
men mangler det universelle, der rækker ud over mennesket, og Moma læste, at de magter, der behersker universet,
er i mennesket. Det var dét, jeg havde manglet: en fast forbindelse, solid som et elkabel.
Jeg var gået til psykoterapeut, psykolog, og psykiater. Jeg
fjollede sammen med psykoterapeuten, syntes, at jeg kom
baglæns i stedet for frem ved at tale om tidligere smertepunkter med den velmenende, kvindelige psykolog, og jeg
lærte at tage beslutninger og udføre det vedtagne af psykiateren, der praktiserede kognitiv terapi.
Det sidste hjalp mig til at få gang i nogle aktiviteter; som at
genstarte mine studier.
Men mine løse forbindelser strittede stadig under overfladen, og jeg kunne få psykesmede til at tro på, at der ikke
var noget rigtig galt, når jeg snoede mig op i litterære fraser,
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ironi over verden, smilende intellektualitet og interesse for
dem som mennesker. Hvem narrede jeg så?
Moma havde engang fortalt mig om en kendt, dansk filminstruktør, der var blevet interviewet af en lige så kendt
tv-journalist, hvor interviewet var blevet hypet som den afslørende sandhed om filminstruktøren og hans liv.
Moma satte sig interesseret foran tv-skærmen.
I starten af udsendelsen var det tydeligt at se, at filminstruktøren glædede sig til at blive afsløret som det menneske, han var, med fejl og mangler og rådnende kød i rygsækken.
Men tv-stjernen holdt sig til det hyggelige. Han gjorde
mennesket til kliché. I slutningen af interviewet fremviste
filminstruktørens blik et dybt, sekundkort bid af det mørke,
som ikke fik lov til at blive set, og anerkendt. Klank. Tilbage
i enecellen. Fængslende underholdning. Snyd.
På sidste år af mit universitetsstudium, som jeg havde
genoptaget efter samtaler med psykiateren, studerede jeg
nordiske krimier.
Jeg var særlig interesseret i krimier, hvor morderne havde
et forståeligt motiv til at gøre, som de gjorde, selv om det
kunne være ud fra en nok så bizar tankegang. Samtidig og
alligevel holdt jeg af den orden, der kom i kaos, når politimanden eller privatdetektiven fandt morderne.
Moma havde læst et par af de krimier, som jeg skrev opgaver om, og hun var standset ved et spor i Elaine Pagels bog,
som hun ved sin tidligere gennemgang havde sat blyantstreger ved. Det var et afsnit om gnostikere, der mente, at mange lever i en slags glemsel, eller med et moderne udtryk:
ubevidsthed, som teologiprofessoren skrev. De kender ikke
deres eget selv, og er uden rod.
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I det gnostiske ”Sandhedens evangelium” er tilstanden et
mareridt, med rædsel og forvirring, uro, tvivl og splittelse,
læste Moma. Jep, det kunne jeg skrive under på, lige som alle
de andre af den slags smertefastholdende udsagn, jeg havde
været igennem; og lige nu var der mest en spindende murren
i mig; nærmest som et tandlægebor, der knuser tandsten.
Jeg blev i denne besynderlige fornemmelse, indtil Moma
standsede ved et Jesuscitat fra Thomas-evangeliet i Elaine
Pagels bog.
Det var en svær tekst at fange mening i. Moma flyttede sin
finger fra bogstav til bogstav, til hun havde været igennem
hele ordlyden. Så begyndte hun forfra, og mumlede endelig
citatet: ”Dersom I fremdrager det, som er i jer, vil det, som I
fremdrager, frelse jer. Hvis I ikke fremdrager det, som er i jer,
vil det, som I ikke fremdrager, ødelægge jer.”
Jeg havde haft Thomas-evangeliet med de påståede Jesuscitater i min bogreol. Der var poesi i de uautoriserede
sætninger, som i mange af Bibelens kirkevelsignede tekster;
og så blev mine tanker afbrudt.
Moma var nået til bogens afsnit fra det gnostiske evangelium ”Dialog med Frelseren,” som handlede om forbindelsen mellem mennesket og universet: at den som ikke forstår
universets elementer, eller elementerne i sig selv, er på vej
til tilintetgørelsen, som selvødelæggelse.
”Forbindelsen mellem menneske og universet … hvis
bindeleddet mangler, er det som at leve med et sprog, hvor
ordene isolerer sig fra hinanden … Bindeleddet!” mumlede
Moma.
Hun satte af fra sofaen som en pilot, der har udløst sit katapultsæde, og på arbejdsværelset hvirvlede hun en af sine
håndbøger ned fra reolen.
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Hun hev i siderne, indtil hendes øjne fæstnede sig på en
særligt ord, og hun læste: Sjæl: på hebraisk: næfæsj, græsk:
psyke, latin: aruma, sanskrit: atman, arabisk: nafs og ruh.
Alle navne afledninger af ord, der skulle betyde: at blæse,
ånde, puste, trække vejret.
”Blæse … puste liv i. Der er mange tekster, også oldgamle,
hvor noget kommer udefra og sætter ånde i mennesket. Hvis
nu navlestrengen … Ja, hvis nu navlestrengen, der skæres af
ved fødslen, som den kødelige forbindelse mellem mor og
barn, findes i en usynlig udgave … som en navlestreng til
universet; den forbindelse mellem krop og ånd, som vi her
på jorden får igennem åndedrættet, der bringer næring til
vores inderste … til sjælen, der har samme natur som lys, i
hvert fald efter, hvad den gamle naturforsker Niels Steensen
mente … og vi så mister åndedrættet … det eftertænksomme
åndedræt … mister vi forbindelsen til vores åndelige ophav,
” tænkte Moma. Her havde jeg ikke en chance for at korrigere. Hun var straks videre.
”Meditation … åndedrættet … en teknik, der har virket i
årtusinder og er en del af … Hvor har jeg dét, jeg skrev ned.
Hér …”
Hun hev en lap papir ud under skrivebordets gennemsigtige plastunderlag, hvor udklip og citater var lagt imod hinanden i en organiseret uorden.
På lappen stod der, at fem punkter går igen som en slags
inderside af de store verdensreligioner, som teknik og træning i spiritualitet:
Kroppen
(transcendens-gennemstrømning)
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Åndedrættet
Hjertet
(medfølelse-hjertets etik. Hvilen i en hjertefølelse: fri)
Bevidsthed
(umuligt at undgå, på et tidspunkt som barn: jeg-dannelsen-social bevidsthed. Tilbage til ikke-personlig vågenhed)
Kreativitet
(visualisering. Evne til at danne indre billeder)
Nu korrigerede jeg, men kun på den måde, at det er blandingen, og hvordan man får sat det hele sammen, alene og
sammen med andre, der afgør, hvordan det kommer til at gå.
I en almindelig hverdag er der mængder af situationer, der
skal tages stilling til, hvor ens egne eller andres diktater om,
hvordan alt er og skal foregå … selv om det kan være det
værste idioti … kan knokle én ned under jorden.
Hold kæft, hvor det lyder offeragtigt.
Martyriet er hermed ophævet, for en kort stund … Og så
er det, at jeg ville overveje at sætte en lalleglad smiley sidst
i dette udbrud, hvis jeg havde fingrene til at gøre det. Jeg går
ind i Momas næste gang, hun sender en solsmiley i en sms.
Hun gør virkelig den slags. Hele tiden!
”Her er noget, selv for ateister, der mener, at de religiøse
ikke bør have eneret på det hellige. Er du med, Tais,” spurgte Moma, uden at ønske et svar.
Hun havde ikke vidst, at de samme fem punkter indgik
som potentialet til åndelig udvikling i de store verdensreligioner, men havde skrevet punkterne ned, ud fra en radio-
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udsendelse. Nu fik jeg hendes tsunamibølge af samhørighedsfølelse lige imod mig. Jeg tog af bølgen til en swimmingpool. Det var rigeligt.
*
I sommeren efter min bortgang indledte Moma en mailudveksling med Marianne, en yngre kvinde, der i flere år havde været leder i det offentlige i Danmark, og som nu arbejdede i Sverige.
De to havde mødt hinanden ved et arrangement i København, og de diskuterede i flere breve, hvad livsmening hviler i, ud fra begges engagement i samfund, politisk liv, lederskab, filosofi og eksistens.
Jeg læste med under skrivningen af disse mails. Brevene
påvirkede mig i min nye tilstand, og de var en halvleg uden
mig, selv om jeg var der alligevel; som at være tilskuer til en
fodboldkamp, uden risikoen for selv at tabe.
Nu kan jeg se, at mødet mellem Momas og Mariannes tankesyn udgik fra de emner, som Moma og jeg roterede igennem. Et af indslagene fra Moma handlede om signalstoffer.
*
Moma skrev om naturlig kemi, der kan få kroppen til at
slappe af, holde smerte nede, og udløse berusende følelser.
Her fik jeg en særlig historie.
Moma var engang sprunget alene ud med faldskærm fra
1.000 meters højde, og under mailskrivningen med Marianne fandt jeg ud af, at hun havde brugt sådan et kosmisk
kemikerstof til sine nerver.
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Faldskærmsudspringet skulle være foregået under en arbejdsperiode med en ny direktør. Han satte visioner i gang,
uden at bruge medarbejdernes erfaringer til at vurdere, hvad
der skulle bygges videre på. Virksomheden mistede jordforbindelse og kundegrundlag, og Moma bumlede af modstand.
Træningen op til luftturen foregik på et flyvecenter, sammen med et par andre nyspringere, og det lykkedes hende at
undgå panik. Hun var dopet hele dagen med kroppens eget
stof, måske endda for meget.
I sportsflyverens åbne luge smækkede vinden ind over
hendes ansigt, himlen lå som et intet under hende, med
det lille, uopnåelige landskab forneden, og instruktørens
”SPRING!” gik op i motorlarmen.
Instruktørens andet råb brølede ind i hendes øre, og Moma
kastede sig ud.
Jeg ved ikke, om naturkemien påvirkede oplevelsen, men
bagefter mente hun i hvert fald, at faldskærmsudspringet
var mindre risikabelt for hendes tilværelse end det arbejde,
hun havde.
Moma forlod jobbet, indrettede et hjemmekontor, blev
freelance-journalist og lavede sine egne ting på fuldtid efter
få år; og så må vi igen tilbage til hændelser, jeg ikke brød
mig om som Tais, men som blev vigtige i forløbet … altså
mig endnu en gang.
Moma havde tiet med sin afsky for, at jeg fik piller til at
stabilisere min tilstand efter hashpsykosen, selv om hun
blegnede, da hun så listen af bivirkninger ved medicinen,
og hun gjorde alt, hvad hun kunne for at hente mig ind i noget, der gav mening; som visualiseringsøvelserne, hun tog
med mig i julen.
Jeg skulle genkalde mig situationer, hvor jeg havde været
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glad, eller lave afstand til hændelser, jeg ikke havde brudt
mig om, og suge de gode oplevelser til mig, så de kunne
blive til en ny bund. Det var kun teknik, sagde moster og
fortalte, at det hele gik ud på at lægge sine uhensigtsmæssige tankemønstre om. Hun havde øvet sig på kurser, og jeg
oplevede først, hvordan det virkede, da jeg var gået over og
havde fået lov til at opleve igennem Moma. Jeg fandt dog
nogle rare enkeltepisoder fra dengang, jeg var dreng, imens
jeg lå der på sengen i mit værelse hos moster og onkel, og
bare ville dø.
Men Moma maste videre med mig, så jeg fik et rengøringsjob, tog imod et tilbud fra min kontaktperson i det psykiatriske system om at lave køkkentjeneste i et hus for psykisk
udsatte, og jeg meldte mig til et kursus over seks måneder,
”Smil til tigeren”, som skulle gøre mig klar til den virkelige
verden.
Jeg havde ofte tænkt, at det var verden, der var psykotisk,
og at jeg blot havde dens livsform i mig, lige som Morti
Vizki.
Morti Vizki skrev i nervetråde om livets og dødens essens,
og han havde en langt mere kompleks sygdomsdiagnose
end min. Det var i hvert fald, hvad jeg hørte, og Morti Vizki
varede heller ikke så længe.
Jeg ville have skrevet en posthum hyldest til ham. Den idé
fortalte jeg Moma om kort tid, før jeg gik i vandet.
Da havde jeg slidt mig til blods, helt ind til knoglerne, på
det speciale, som sluttede mit studium.
Moma mente, at jeg nok skulle vente med at skrive om
Morten Vizki, til jeg igen var blevet stærkere.
Vi var på en af vores gåture og standsede, imens vi diskuterede, som vi så ofte gjorde det; denne gang med Vor Frel-
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sers Kirke på den ene side og Christiania på den anden. Begge havde tilbud om tilflugt, i Gud eller i stoffer, og jeg havde
mængder af tvangstanker om, hvad jeg kunne finde på.
Jeg mente, at jeg manglede den instans i mig, der kunne
styre mine impulser og levede med horrorscenarier i hovedet.
Scenarierne var kendte. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne klare mig uden skrækken, og hvis jeg ændrede mig og så,
at menneskene omkring mig stadig var de samme, kunne jeg
så holde det ud?
Eller … Det blev, som det blev, men jeg var nu, igennem
Moma, ved at indse, at en indre forandring ville have sat
mig i stand til at bevæge situationerne. Sådan kunne der
være sket noget, og jeg kunne holde af, i stedet for at blive passivt frustreret, som djævlevand, hvor toppene fra to
strømme krapper ind i hinanden og ikke kommer nogen
steder; et af onkel Troms billeder på tomgang, som jeg ikke
havde hæftet mig særligt ved, dengang.
Jeg ved nu, at vi må bruge en anden tænkning end den, vi
havde, da vi skabte problemerne, og jeg kom i tanker om en
episode fra den sidste gang, jeg prøvede at række ud efter
kærligheden.
Jeg havde truffet svenske Maja, som var fotograf og arbejdede i London.
*
Maja besøgte mig i flere dage, hvor jeg hvilede på kanten af
mine nerver.
Vi havde været på natbar i det indre af København og passerede Christianshavns Torv, da vi mødte en fyr med kort
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hår, tatoverede arme, stram T-shirt, aggressivt dansende,
ude på at provokere. Fyren sværmede med os forbi voldene,
og sagde så, at Maja havde en stor røv.
Jeg tænkte på, hvad man skulle gøre og valgte ikke at gøre
noget, indtil det blev for akavet at ignorere ham. Jeg sagde et
eller andet om hans dans, uden at være imødekommende og
uden at være det modsatte.
Pludselig fortæller han, at det er hans fødselsdag.
- Nå, så er du jo løve … de er jo også gode til at danse,
sagde jeg, uden at ændre tonefaldet. Han fik en blanding af
smerte og vrede i ansigtet.
- Jamen, hvad skal man gøre? Han skreg næsten.
- Med hvad? spurgte jeg.
- Livet, råbte han nu og lignede en, der kunne gå i kødet på
mig, imens han begyndte at græde.
Jeg snakkede til ham om, at han virkede, som om han var
glad for at danse, og at han skulle huske dansen, derinde i
hjertet, fordi han havde så meget spræl i sig.
Så sagde han, at han ikke kunne rumme sig selv. Og jeg
lagde en hånd på hans skulder og sagde: - Aha, det er en
klassiker! Det er s’gu også svært. Og jeg tror ikke, at det er
muligt for noget menneske at rumme sig selv, og det er af
den grund, vi har de andre. Vi kan ikke rumme os selv alene. Det er umuligt … Men prøv at høre: du har også fødselsdag, og det er aldrig let at have fødselsdag, særligt når
man er blevet 30 år, som du er nu. Den dag er jeg også ved
at nærme mig, så jeg kan da godt forstå, at du har det sådan.
Men husk dansen og husk det herinde, sagde jeg og lagde en
hånd på hans hjerte.
Han begyndte at smile.
Så skulle Maja og jeg have et knus, og han sagde farvel til
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os på Amagerbrogade, og Tais var dagens mand i skysovs.
Og jeg kunne få lyst til at give mere væk, møde flere af
hans type og pacificere dem. Men jeg kaldte det for ”junk”.
Det var et slags frelserkompleks.
Tais kunne ikke rumme sig selv og ville projicere sit lort
ud på hele verden, og hvis jeg havde mødt nattevandreren
med fødselsdag igen, ville jeg i øvrigt være frygtelig bange.
Så skulle jeg leve op til sidste gang, og hvad nu, hvis det
mislykkedes?
Med rædslen for at fejle magtede jeg ikke forholdet til andre, og i forsøget på at række ud mod kærligheden, mod
Maja, krøblede mine fingre indad, som kroppen forkrøblede
hos den kvinde med sclerose, som jeg var handicaphjælper
for.
Der var hverken noget at hvile sig i, når jeg tænkte på de
seneste års gentagne fejlgreb, på fremtiden eller det, der var
her og nu.
Der var dæmonen, som overtog mig under specialeskrivningen. Det var den dæmon, som Moma også måtte konfrontere sig med, for at jeg kunne blive rigtig stærk.
Men der var stadig en del andet, vi først skulle have løst.

13. Kærligheden rækker ned
Moma havde lånt Michel Houllebecqs roman ”Elementarpartikler” af mig i sin tid. Hun havde skimmet bogen for at
følge lidt med i, hvad der rørte sig i nyere, fransk litteratur.
Nu læste Moma ud fra, at det var bøger som ”Elementarpartikler”, der havde påvirket mig. Under læsningen satte
iskrystaller sig i hendes indre organer og fik mig til at fryse.
Jeg undlod alligevel at følge lysten til at sprinte andre steder
hen.
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Bruno er en fallereret gymnasielærer, på jagt efter seksuel
oplevelse, der skal gentages i det uendelige. Han er ved bogens slutning på et plejehjem for døende.
Hans halvbror Michel er en klinisk, følelseslidende forsker i biologi. Michel ender med at skabe et teorioplæg, som
en handlekraftig discipel omdanner og sælger til udførelse
for hele menneskeheden, efter sin egen idé: der bliver produceret en ny, rationel menneskerace, hvor kønsforskellen
er ophævet ved biologisk mutation.
Michel forsvinder efter at have sendt sine teorier til offentliggørelse. Den efterladte forskerverden bliver til sidst
enig om, at han er gået i havet efter at have fuldført sit værk;
ved Irland, ved den yderste, vestlige kant af Europa, hvor
han isolerede sig med sin forskning i de seneste år.
Bogens tone havde klemt mit hjerte, så det var, som om jeg
bar rundt på en tør knold i brystet.
Jeg havde engang været i biografen og forlod salen, da en
reklame før filmen viste en ung, ulykkelig, søgende mand,
der gik ad grå gader.
Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg hen? spurgte han. Han
fandt svarene i en banks tilbud.
Det havde virkelig pisset mig af.
Men hvordan kunne verden blive anderledes? Hvis jeg
som Tais overvejede løsninger på den slags, lignede mine
tanker tågedage på Amager.
- En meget moderne opløsningsvision, mumlede Moma
efter den sidste sides terminale punktum: - Og så er der den
sætning i bogen, der bliver ved med at blinke rødt, lige som
min printer, når den insisterer på at få en ny toner: ” Den
vestlige verden har i sidste ende ofret alt for dette behov for
rationel viden: sin religion, sin lykke, sine forhåbninger, og
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i sidste ende sit liv.” Moma lukkede bogen med stive fingre
og læste den øverste del af bagsideteksten, som om betydningen først nu gik ind i hende.
”ELEMENTARPARTIKLER er en obduktion af det tyvende århundredes menneske og en fortælling om den vestlige
verdens selvmord.”
Så kunne hun ikke mere.
- Sikke en humørpille at få i øjnene! Hvem kan komme
videre derfra? Og den slags indtog du i håndfulde, sammen
med antidepressiverne. Hurra for pilleindustrien! isnede
Momas stemme imod mig, og jeg troede, at jeg kunne ende
som en frostklump.
Jeg havde kun hørt Moma bruge ironi et par gange, hvor
hun ikke kunne distancere sig fra noget ubehageligt på andre måder, og ironi kan dræbe, lige som rygning, og forhøjet
blodtryk, og for lidt og for megen motion, forurening og chokolade, kager, snacks, og sodavand, alkohol, stoffer og ludomani, stress og negativitet, superoptimisme, bragedrømme,
bitterhed, mavesår, kraniebrud, kræft, og hang til at flygte
fra elendigheden.
Så lavede Moma et af de her fiksfakserier, som fik det hele
til at ændre sig. Det var, som om de iskrystaller, der stivnede
Moma under læsningen, krøllede sig ind til luftpartikler.
Radioen skrattede. Denne lyd havde moster accepteret
som en mulighed for, at hun skulle høre efter, da hun både
havde hørt skrat på den ellers velfungerende radio i lejligheden og radioen i sommerhuset.
Skrattet lød i begyndelsen af en sang; med omkvæd om et
hjerte, der skriger, uden tro og håb.
Uanset, om teksten sådan overordnet set var til at leve på
eller ej, var der nogle særlige ord i den, som Moma notere-
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de: om én, der ikke kan mere; et menneske, der stirrer op fra
dybet og ser et bølgende hav af udstrakte hænder, af kærlighed, der rækker ned og holder fast, og holder så længe,
at den lidende kan vriste sig fri, med viljen til selv at stå og
holde tanken om at leve ud.
Det var stort, dét, der nu skete i hende; noget i retning af
at være i galaktisk bevægelse.
Jeg prøvede at blive i det og sitrede, som dengang jeg havde fået et los i en fodboldkamp, og vores læge i Hedehusene
havde klippet trådene fra det sammenvoksede sår.
*
Det var november, tæt på datoen for mit udspring.
Træernes blade falmede og faldt til jorden. I gamle dage
kunne jeg synes, at de nøgne grene lignede sorte knogler.
Nu var det en anden tid, og Moma kiggede tit på min urne i
arbejdsværelset.
Hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op med asken. Et
par gange føltes hendes indre som en væg, der bliver ramt af
en fodbold. Kroppen reagerede, som det var sket for hende
tidligere, når der var noget, hun skulle være ekstra opmærksom over for.
Hun diskuterede spørgsmålet med Bess. De to var ude og
ride, og Moma råbte af en knallertkører, der kørte tæt på
hestene, vrissede over luftens fugt og klagede over snerten
af kulde i vindstødene.
- Noget vil vise sig, sagde Bess.
- Det håber jeg, sukkede Moma, og en dag var det, som om
urnen kaldte på hende. Hun kiggede på den.
Hun måtte tale op imod en urne i kirsebærtræ.
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”Hvad skal jeg gøre med asken?” spurgte hun i tanken.
”Urnen skal blive, hvor den er,” modtog hun som svar.
Samtidig fik hun et billede af min mors og fars urnested.
Som en slags sarkastisk trøst havde deres flytning fra Baldersbrønde til Christianshavn betydet, at de var bisat på Vor
Frelsers kirkegård, tæt på min, mosters og onkel Troms lejlighed, så det var nemt at besøge gravene.
Hun gik derhen.
Der lå boligejendomme omkring kirkegården. De højere
vinduer i lejlighederne sendte blændede øjne over kirkegårdsmurene til den velpassede mindelse om forgængelighed, med de revede grusgange, grønne miniatureparceller
med blomster, planter, sten med navne og inskriptioner, der
fortalte om savn, kærlighed og dage, der var.
Gamle sten bar den afdødes profession ved navnet som
den beskæftigelse, der havde været den tidligeres hovedliv:
murermesteren, ingeniøren, grossereren, med hustru og senere børn.
Der var mænd og kvinder, der nåede at blive gamle, kun
med navne og årstal på stenene, nogle med et hjerte eller
et ”Tak” indgraveret, og der var en ny grav med bamser og
legetøj og små lys i gennemsigtigt glas og buet, hullet messingtag, så luften kunne cirkulere.
Der var også sten, der efterlod tanker om, hvordan unge,
voksne liv kan afbrydes, og så var der det sted, hvor far og
mor var bisat, nederst på kirkegården, når man gik ind ad
gitterlågen ved Amagerbrogade.
Moma stillede sig foran den lille firkant, der var omkranset af stedsegrønt.
Noget skinnede til venstre, uden for hendes synsfelt. Hun
så derop.
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Et intenst, ovalt lys viste sig for hende og blev der, indtil
hun opdagede, at der var tre nyudsprungne, gyldne blomster på gravens rosentræ. Så sent på året? Jo, den slags kunne forekomme … Men roserne var stille, på trods af brisen,
som fik alt andet til at bevæge sig.
Brisen holdt endelig en pause i sine pust, som om noget
ventede omkring hende, og det kunne være noget i hende,
der tog fejl. Så drejede hendes tankegang rundt, som om den
var en rutineret breakdancer. Som teenager var jeg blevet ret
god i disciplinen.
”Nej! Som menneske har jeg det mest fintfølende instrument i mig, der registrerer, hvad der er nødvendigt at vide
for at overleve. Nu må det være slut med at have mistillid til
alt det besynderlige, der har med mig selv at gøre,” tænkte
Moma.
I det samme så Moma et stærkt billede af jorden og græsset
under fyrretræerne, i hjørnet af hendes og Troms lille sommerhushave. Billedet blev afløst af vand, mængder af vand,
der lokkede med en lyseblå, solglitrende overflade.
Moma hev luft til maven, fik den brugte ilt op og trak ny
luft ned igen, som de der gennemkørende busser med stop
på ganske få steder.
”Tre billeder … Kunne det være? … Tro, håb og kærlighed
… Troen ved gravene … Håbet om forårets opstandelse, i haven … Kærligheden, der rækker ned i vandet og holder fast
… en del af urnens indhold hvert sted … Men hvad så med
dét, jeg fik fortalt om, at urnen skal blive, hvor den er … Åh,
jo! Det kan være, at den sidste del skal blive i urnen, i arbejdsværelset, og skal følge med mig engang,” tænkte Moma
og lyttede. Der var ikke noget, der gjorde modstand i hende.
Et par dage senere hældte hun aske fra urnen i en plastic-
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pose og gravede en del ned med spiseske på mors og fars
grav, imens hun spejdede til alle sider i håbet om, at ingen
opdagede hendes forbryderiske handling.
Anden del af asken gravede hun ned på samme måde, under sommerhusets fyrretræer.
Onkel Trom tog med hende, da den tredje del af asken
skulle ud, hvor jeg var gået i vandet.
*
Det var onkel Trom, der havde fundet min efterladte cykel
på molen. Moma var på stedet for første gang. Hun havde
ikke været i stand til at komme der før.
De to cyklede langsomt ud til molen ved havneindløbet,
omgivet af en lys, blæsende himmel, og en mand med en
mountainbike stod derude, hvor min aske skulle kastes i
vandet.
- Hvad skal vi gøre? Moster nikkede mod manden.
- Han må vel videre på et tidspunkt … Vi venter, sagde
onkel Trom.
Manden satte sig hurtigt på cyklen og blev mindre, til han
forsvandt. Det så ud, som om han bare var ude og køre en tur
ved Amager Strandpark.
- Der er ingen uro herude. Der er kun fred, sagde Moma.
Hun snusede havluft ind og gik rundt om det lille fyrtårn
på molen, hvor jeg havde været om natten og gjort det, jeg
måtte gøre. Så tog hun plastikposen med asken frem, den
samme spiseske, hun havde brugt de to første gange, og en
tekst.
Teksten var ordene fra sangen, hun havde hørt i radioen,
om hjertet, der skriger i et menneske, der stirrer op fra dybet
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og ser et bølgende hav af udstrakte hænder, af kærlighed,
der rækker ned og holder fast, og holder så længe, at den
lidende kan vriste sig fri, med viljen til selv at stå og holde
tanken om at leve ud.
Hun kastede asken ud i skefulde.
Støvet blev fanget af vinden og bølgede nedad til havoverfladen. Noget af asken blev ramt af sollys undervejs og lyste
lilla og grønt, før det dansede videre.
Moster læste teksten op, imens asken lå på vandoverfladen, klar til at indgå i havet.
- Det er gode ord, mente onkel Trom.
På vejen tilbage brød noget i Moma, som havde været undervejs de seneste dage. - Tais er blevet forløst, sagde Moma.
Onkel Trom lagde en hånd på Momas skulder, og de kørte
stille hjem.
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2. del

Historiens spor
14. Rejsen til London
Udløst af mørket og indviet til nyt liv?
Jeg lader ordene stå lidt. Jeg er glad for den sætning, og
nogle ville lade sig nøje med, at historien ender her, hvor
det for alvor bliver interessant og ubegribeligt, indtil det bliver begribeligt.
Jeg var hoppet over det svære liv til det næste trin i min
dødslængsel; og jeg var løst af kæderne, som en anden udbryderkonge, men blev fortsat plaget af dæmonen fra mine
tidligere, sidste dage.
Moma måtte med til næste cirkel i spiralen; dén, som hun
kunne finde begyndelsen til i London, og som jeg kun anede
som en diffus fornemmelse i min tilværelse som Tais.
*
I første omgang stod jeg en dag højt over bilruden, sammen
med far og mor og mine bedsteforældre, imens hun sad ved
rattet, på vejen til Monte.
Vi vinkede og smilede til Moma. Jeg havde holdt af at klæde mig ud, fra jeg var dreng, og i lejligheden på Amager gik
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jeg ofte i en lang, indisk kjortel. Nu var jeg iført en fodlang
hvid klædning, der lignede den kortere, jeg var blevet bisat
i, og jeg fløj stadig til og fra Moma, dog uden vinger og glorie. Det kunne ellers være sjovt.
”Tais har fået lov til at komme sammen med familien. Så
er der i hvert fald sket noget … og han ligner en ENGEL …
med et himmelagtigt udtryk i ansigtet … jeg har set det udtryk før … imens han var på jorden; da Trom og jeg besøgte
ham på det psykiatriske center. Men der kan da ikke være
forbindelse mellem før og nu, på den måde … eller kan der?”
Tankerne rullede bremseløst til Moma, og hun jog foden
ned i speederen. Efter at have overhalet flere biler sukkede
hun og lullede tilbage til den tilladte fart. Det var jeg glad
for.
En dag fik hun besøg af mormor Gugger, der insisterede på
at blive set med sit unge, kønne ansigt.
- Vi passer på Tais, sagde hun. - Han har det godt her.
- Har han brug for at blive passet på? spurgte Moma, der
stadig ikke vovede at tale med mig på den måde.
- Han vil gerne udfordre skæbnen, sagde mormor Gugger,
og Moma fik billeder af katten, der var kommet ud af hvirvlen på Amager Fælled og af den flagermus, som Nete havde
haft på sit toilet, og som skabte så megen ballade.
Udfordre skæbnen?
Kunne dét betyde, at Tais afprøvede, hvad han kunne
gøre i sit nye liv, spurgte Moma sig selv, og mormor Guggers
meddelelser og billederne roterede i hende. Hun ville hverken have hørt et svar fra mig eller mormor.
*
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En meddelelse sad en morgen i Moma, som et nyt, indre
organ, hun ikke kunne komme af med.
Beskeden lød på, at hun en dag skulle offentliggøre oplysningerne om, hvad der foregik i mine gamle og nye sfærer,
og hvilken forbindelse, det havde til nulevende mennesker.
Moma blev ved med at vægre sig. Mange var i historiens
løb kommet på bålet, hvis de mente noget, der gik imod den
gængse mening, og menneskers trang til at tilintetgøre det
skræmmende havde ikke ændret sig.
Men Moma var den, der kunne. Hun havde bygget videre
på en erfaring fra sine unge dage som journalistelev, hvor
hun gik udover en ubehagelig grænse i sig selv.
Et par større dagblade og lokalmedier havde informeret
om kontoransattes oprør mod fagforeningen i en sønderjysk
kommune. En del af hendes praktikforløb foregik i fagforeningen, i hovedsædet i København, og redaktøren bad hende om at ringe til tillidsrepræsentanten for de kontoransatte.
Moma regnede med at blive øreslammet af knaldet, når
der blev lagt på. I stedet blev hun ramt af den venligste
stemme. - Hvor er det godt, at du ringer. Når jeg har fortalt interesserede journalister, at det kun er ganske få, der
er utilfredse, og at vi forsøger at klare problemet, er det ikke
interessant. Jeg er ikke citeret et eneste sted, sagde tillidsrepræsentanten.
Fagforeninger havde deres dagsordener, og Moma havde
hurtigt indset, at skellet mellem de ansatte og deres arbejdsgivere ikke skilte det gode fra det onde, rent menneskeligt.
Nu måtte hun også konstatere, at journalister, der så sig selv
som frie og uafhængige, udelod oplysninger, der ikke passede til, hvad redaktionen havde fastlagt som historie, bevidst
politisk, eller ikke politisk, bekvemt, vidende eller uviden-
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de om, at de forvrængede virkeligheden.
Moster var selv nødt til at søge informationer, hvor besværlige de end måtte være, for at finde ud af, hvad der skete under overfladen, og det var uhyre vanskeligt at gennemskue politiske spil. Det var også en viden at have, havde hun
en gang fortalt mig.
- Men det må da være muligt at udtale sig med autoritet
om noget, sagde jeg. Det havde jeg brug for som ung digterspire, der var litterært velorienteret og fik status af at vise
det over for andre i universitets- og kunstnermiljøet.
- Det kloge må vel være at vide, at vi er ret uvidende… og
så hævde vores autoritet ved at fastslå, hvor vi er kommet til
foreløbig, også i det faglige, sagde Moma, så jeg blev endnu
mere usikker, og ærgerlig.
Nu ved jeg, hvad hun mente.
*
Moma var kommet nogenlunde overens med sorgen, og hun
bad den venligt og bestemt om at holde sig neutral den dag,
hun gik ind på mit værelse i lejligheden og begyndte at se
på mine digte, mine notater fra Indien, fra møderne med
psykiateren og skriverier fra Hollænderdybet.
”Det er ikke for at snage, og jeg hader dette her, så du må
gøre noget, hvis jeg skal lade være. Jeg lader hellere end
gerne være. Så du må sige til … og det meste af dette her
skal aldeles ikke offentliggøres. Særligt ikke dine digte. Det
var skrivningens papirverden, der slog dig ihjel,” insisterede Moma.
En dag mente hun, at min reaktion var kommet. Et sort ingenting erstattede skærmbilledet med bogstaver, og hendes
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computer nægtede at vise livstegn, uanset hvad hun trykkede på.
”Jeg har ganske vist de fleste af mine optegnelser på mit
usb-stik. Men hvis computeren er gået endeligt ned, så holder jeg op med at notere, hvad jeg oplever. Så må det være
et tegn på, at offentliggørelsen skal opgives,” sagde Moma.
Hun overvejede at opsøge en it-kløgtig, der kunne se på
problemet, men spekulerede allerede over, hvad hun skulle
gøre med al den dejlige tid, der blev tilovers, når opgaven
var skrottet, og hun kunne arbejde med de skriveprojekter,
hun godt kunne lide.
Først den følgende dag fik hun tanken om, at hun kunne
gå ledningerne igennem. Hun fandt ud af, at strømkablet til
computeren var gået løs, satte kablet fast, og computeren
virkede igen.
*
Moma sled sig påny igennem materialelæsningen, altid fra
morgentimerne og i lys, som værn mod truende tanker.
Jeg havde engang vist hende et digt, som var helt anderledes end mine andre, skrevet i den stramme verseform villanellen, fra 1500-tallet, og på engelsk.
Jeg var kort tid forinden kommet hjem fra Indien, med
hashpsykosen, og vi var taget til Dragør i moster og Troms
bil, for at gå en tur og spise frokost. Det var her, i en lille
restaurant i det gamle, gule Dragør, imens jeg sad over for
hende, at jeg viste hende digtet og sagde, at jeg havde skrevet det.
- Det er godt, så vidt jeg kan se … Den stramme grundform
passer dig. Du får plads til at lege med ordene, sagde Moma,

136

og hvis jeg endelig MÅTTE skrive digte, skulle jeg fortsætte
ad den linje, mente hun.
Det gjorde jeg ikke.
Derimod fandt hun digtet, da hun kiggede mine papirer
igennem.

The kite
Love surrounds the kite with height;
the firmament answers each knock with a star;
day surrounds the night with light.
The bowing head looks for the heart as a guide;
the jumper knows he’s the only bar;
love surrounds the kite with height.
Sunbeams carry as their freight
the lightness of now, the nearness of far.
Day surrounds the night with light.
“Let the music catch me, even if I slide”.
thus spoke the hand to the guitar;
love surrounds the kite with height.
Stars dart the darkness dotted bright,
when the wound starts blinking it’s a scar.
Day surrounds the night with light.
This is the tail of a kite in flight
from dusk to dawn, I am to you are.
Love surrounds the kite with height.
Day surrounds the night with light.
I en litteraturhåndbog fandt Moma ud af, at digtet overholdt
villanellens form med fem, 3-linjede, rimede strofer, der
var afsluttet af en 4-linjet, og hun læste, at villanelleformen
stammede fra Frankrig.
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”Var det virkelig hans eget digt?” spurgte Moma ud i luften, og jeg undlod at svare hende.
Mit eget digt? Der var noget, der var vigtigere lige nu.
Moma og onkel Trom var på vej til London.
Det var slået ned i hende, at det var dér, de skulle på vinterferie.
*
Lige over nytår var overnatningspriserne i London overkommelige, og de to indlogerede sig på et hotel mellem Trafalgar
Square og Piccadilly Cirkus, som moster havde fundet på
nettet.
Allerede under søgningen på computeren var hun tilbage
i det England, som hun følte sig så knyttet til.
Hun vendte ofte tilbage til episoder og begivenheder, som
havde præget hende, eller fik associationer til tidligere billeder eller hændelser, og ved at følge hende her havde jeg
fået fortalt en del, som jeg ikke vidste før.
Ved sit første besøg som ung i London havde hun fundet
noget glemt i Turners og Botticellis malerier på Tate og National Gallery; i transparensen, hvor det levende blev gennemåndet i malerens strøg og strømmede ud til beskueren.
Der var omkring 300 år imellem Botticellis renæssance-billeder og Turners eksperimenter med lysets former, og
alligevel skildrede de noget fælles, som kunstnere har gjort
det i generationer. De forsøgte at male et overjordisk princip
ind i det jordiske.
Moma oplevede malerierne, som da hun anden gang kom
til Louvre, drejede om et hjørne, og blev konfronteret af
sejrsgudinden Nike. Fra den højereliggende trappeafsats
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kastede gudeskikkelsen sin hvide marmorkrop frem imod
hende, med storm i dragtfolderne og slagklare vinger.
I en af vores samtaler havde Moma fortalt, at hun kun havde haft en smule sprog som barn.
Dengang, i 1950´erne, var der meget få pædagoger og specialister i gængs menneskeopførsel.
Hvis det var i dag, havde hun nok fået en diagnose som
autist, eller noget i den retning. Hun brugte sine sanser til
at fornemme, hvad der skete omkring hende, lige som dyr
uden ord. Læsningen, som hun fik adgang til i 1. klasse,
åbnede horisonter. Samtidig beundrede hun mennesker, der
var gode til at formulere sig og lærte af, hvad de gjorde, selv
om hun følte sig uden for deres verden.
Som voksen blev hun bedre til det talte sprog. Hun klarede i flere år at have ansvarsfulde job i erhvervslivet, og
undervejs havde hun prøvet at forbinde dét, hun sagde, med
dét, der foregik i hendes hoved, i en direkte linje til sine
handlinger.
Moma gjorde det aldrig nemt for sig selv, heller ikke nu i
den engelske hovedstad, og det fik vi gavn af.

15. Poeten viser sig
Moster og onkel var på Tate og National Gallery første dag
i London.
Næste dag besøgte moster og onkel British Museums
kæmpesamlinger fra imperiets tid, og de gik rundt i kvarteret, hvor Virginia Woolf havde færdedes med resten af
Bloomsbury-gruppen. I hendes bøger var mennesker godt
på afstand af hinanden i de mest intiminviterende situationer … bøger, som jeg naturligvis havde genkendt min egen
situation i … og Moma og Trom besøgte et hus, hvor Charles
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Dickens havde boet og udtænkt fantastiske fortællinger. Den
humoristisk-satiriske Pickwick-klubben blev blandt andet
skrevet færdig her, og hvis jeg forlod digtene og MÅTTE
skrive, havde Moma peget på denne genre.
Op til jul havde Moma genlæst ”Et juleeventyr”, hvor
Dickens fortæller om Scrooge, der bliver omvendt til det
gode af ånder; og i sin læsning og verdensopfattelse var hun
i det hele taget knyttet til den engelske verden.
Den første gang, hun sagde en engelsk sætning i skolen,
spurgte læreren, om hun havde en engelsk baggrund.
Selv om hun svarede nej på lærerens spørgsmål havde
hun dette særlige forhold til England, kommenterede jeg
fra min interne position, og en nat under London-besøget
drømte hun om en ung mand med mørkt hår til skuldrene.
Han var i nutidige omgivelser, med bøger omkring sig, og
ordene ”National Portrait Gallery” lagde sig i hende.
I dagsplanen indgik National Portrait Gallery som det sidste besøg på rejsen. Nu mødte Moma den slags sammenfald,
som når hun drømte og var aktiv i de mest besynderlige situationer, uden at være i stand til at vågne sig ud af dem.
Hvad der kom, måtte komme.
Således modtog hun og Trom også sneen, der her i begyndelsen af året havde lagt sig over England og ifølge tv og
aviser havde lammet landet.
Moster og onkel skulle have billetter til Hastings på sydkysten, hvor onkel i sine unge år havde været studerende på
et college, og alt var kaos på jernbanestationen.
Muligheden af den sne, som faktisk forekom i de engelske
vintre, forulempede kollektiv trafikplanlægning, lige som i
Danmark, mente hun og Trom.
Togenes drift og tidstabellen til næste dags destination var
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mere i overensstemmelse med hinanden. Moma og Trom
stod af på stationen ved slottet Hampton Court, der var bygget til kardinal Wolsey, siden overtaget af hans konge Henrik den 8. Kongen tog magt og besiddelser fra Wolsey, da
Henrik ikke kunne få pavens velsignelse til hans skilsmisse
og ægteskab med Anne Boleyn.
Wolsey døde på vej til London, hvor en anklage for højforræderi ventede ham.
Så var det, at kongen gjorde sig til den engelske kirkes
øverste og en dag fik hugget hovedet af Anne Boleyn, der
kun kunne give ham en levende datter, lige som den første hustru, Katarina. Begge døtre blev siden dronninger af
England. Det utænkeliges sejr, konkluderede Moma, imens
hun og Trom gik fra togstationen med plejehjemsskridt for
at undgå at skride i ispletter; og Henrik den 8.´s rum var låst
af for publikum på grund af sne og kulde.
Men Moma var, hvor hun ville være. Fra et renæssanceværelse i slottet så hun ned i den lukkede have, som dronning Elisabeth, datteren af Anne Boleyn, var gået tur i alene
hver morgen, når hun var på slottet; Elisabeth, der havde regeret over England i mange år, i det, der blev kaldt Englands
”guldalder”. Hun skulle engang have erklæret, at hendes indre scener var værre end de rædsler, hun så omkring sig, og
at hun derfor foretrak at holde øjnene åbne.
”Renæssancen … med alle dens farver, skønhed, kreativitet og grusomheder. Med stadig flere mennesker, der kigger i et spejl og ser sig selv som noget særligt, og bryder
ud af flokken, for at vinde guld og indsigt, og erobrer og
ødelægger, og falder i andre kroppe, der også vil sig selv,
i et nyt, banebrydende mørkespil … Børn, der kun lige er
begyndt at gå og snubler, og slår sig … og vejen er så lang,”
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tænkte Moma, og huskede malerier af de konger, der fulgte
efter den officielt barnløse Elisabeth den 1.
Først kom James eller Jakob den 1., hendes katolske
halvsøster Maria Stuarts søn. Det var Maria Stuart, Skotlands
dronning, som Elisabeth modstræbende havde fået halshugget. Hun konspirerede imod Elisabeth. Så fulgte James den
1.´s søn Charles eller Karl den 1., der også fik kappet hovedet af. Efter en borgerkrig tog puritaneren Cromwell magten,
efterfulgt af sin søn, og kongedømmet kom igen i 1660. En
søn af den halshuggede Karl den 1. blev ny regent. Han havde meget at hævne.
”Alle de navne og begivenheder og årstal … der går ind i
hinanden, og skal kendes, for at kunne skelne det ene fra det
andet. Men den slags data siger så lidt om, hvad det egentlig
er, der bevæger mennesker, af smukt og grimt, og kan misbruges i historiefortællinger, hvor erobrings- og hævntogter
bliver udtryk for handlekraft og heltemod,” tænkte Moma.
Linjer af verdenshistorien roterede i hende, hvor min skoleundervisning alene havde givet eleverne punktvise nedslag, som kunne være svære at forbinde siden hen; som da
jeg ønskede at få perspektiv på renæssancen, og særligt den
engelske del af den.
Hun ville vende tilbage til verdenshistorien og religionsslagsmål, men på en anden måde, end hun kunne have forestillet sig.
*
I har måske lagt mærke til, at jeg stort set er holdt op med
at bande.
Mit sprog har rettet sig ind efter Momas, og hendes stille
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udbrud: ”Hvad Fanden sker der her …” var så usædvanligt,
at hun måtte være i endnu mere ukendt land end før.
Hun og onkel Trom var taget i National Portrait Gallery
som det sidste, før de forlod London.
Onkel Trom ville se nogle malerier fra 1800-tallet, og
Moma gik som forventet til salene med portrætter fra renæssancens tid. Hun søgte ud fra den drøm, hun havde haft
få nætter forinden, med ordene ”National Portrait Gallery”
og billedet fra drømmen af den unge mand med det mørke,
skulderlange hår, i nutidige omgivelser.
Moma forventede, at der nok ikke ville ske noget som
helst, og sådan var det, indtil hun trådte ind i endnu en stor
sal, med mængder af billeder.
Et af malerierne tiltrak hende straks.
Billedet hang som et af de fjerneste i salen. Hun skråede
over gulvet med sit hjerte i skred og stod foran et maleri fra
begyndelsen af 1600-tallet, der forestillede en ung digter,
som hun ikke kendte. Teksten med fødsels- og dødsår fortalte hende, at han havde levet næsten samtidig med Shakespeare. Han havde mørkt, langt hår under en kæk, bredskygget
hat, et par øjne, der smilede, parate til at sluge verden, og
hænder med slanke fingre, der var klar til at reagere nervøst
ved ethvert anslag.
”Det kan ikke være …,” og så var der udbruddet med, hvad
Fanden der sker her, efterfulgt af et mylder af tanker: ” … Fingrene! Disse slanke, fine fingre, der virkede så leddeløse … Du
må bare registrere det og tage det roligt, Maritte … Drømmen
… Den unge mand … i nutidige omgivelser. Jeg er i nutidige
omgivelser … og bøgerne. Han er digter … Det er Tais’ fingre.
Jeg kender dem … De høje kindben og munden med den brede underlæbe … og øjnene … Den engelske forbindelse …”
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Moma købte et postkort af maleriet i galleriets boghandel.
Hun prøvede at trøste sig med, at historien bød på masser
af beretninger om fremmed omvæltning; som i eksemplet
med de danske vikinger, der indtog England, og blev slået hjem igen, og efterlod Danelagen i Midtengland som et
danskertæt område, hvor det danske og engelske med årene
voksede sig ind om hinanden; og hun var trods alt ikke truet
på livet … så vidt hun vidste.
*
Moma og Trom tog tilbage til Danmark, og hun fandt straksmere om den unge mand på billedet.
Han gik udover grænsen til det umiddelbart sete. Som sådan blev han kaldt en metafysisk digter, læste hun på nettet,
og via lokalbiblioteket lånte hun engelske digtsamlinger og
mere udførligt materiale om ham.
Han havde manglet i mine reoler. Det eneste sted, hun
fandt ham på dansk var i Troms arbejdsværelse. Digtene var
i en fortællende gengivelse, foretaget af religionshistorikeren Vilhelm Grønbech, i et af hans bind om mystikere fra
Europa og Indien.
- Skulle digteren også være mystiker? Og hvad indebærer
dét så? mumlede Moma.
Hun fandt frem til, at ”mystik” skulle have udviklet sig fra
et græsk ord om at lukke og blev til noget med at isolere øjne
og ører til fordel for det, der foregår i sindet.
Moma konkluderede endeligt, at mystikken var noget så
enkelt og svært som at få opløst skellet mellem sig selv og
verden og opgå i eller blive en del af altet, eller helheden,
som nogle også kaldte Gud eller det guddommelige.
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I visse traditioner, helt tilbage fra urgammel tid, foregik
den slags i fællesskaber med meget hemmelighedskræmmeri, i andre i ensomhed, og Moma fandt det mindre mystisk,
at en såkaldt mystiker godt kunne være et handlingsmenneske, der søgte forening med helheden, uden at miste sig selv
som jordisk væsen.
Samtidig afviste Moma endnu en gang tanken om at høre
til i stjernevrimlen, samtidig med at være på jorden her og
nu; den indskydelse, som hun havde fået, da hun første
gang hørte om min forbindelse til Aldebaran.
*
For sig selv kaldte Moma den unge mand fra maleriet for
”Poeten,” og han var trods alt ikke helt fremmed for hende.
Hun kendte et par udtryk, der kunne spores tilbage til
ham; som at intet menneske er en ø, og at du aldrig skal
spørge, hvem kirkeklokker ringer for. De ringer for dig.
Men hans navn - og som det viste sig - betydende rolle i
engelsk litteraturhistorie, ville kun have distraheret hende
i eftersporingsarbejdet. Moma ville prøve at følge hans vej
som menneske.
Berømthed kan blive et skin for mennesker, og skin slører
realitet, særlig af den store slags, mente Moma.
Der indgår mange faktorer, når det drejer sig om, hvem
der bliver berømt, og overlever i litteraturverdenen. Det kan
hjælpe at have en interessant livshistorie med et kunstnerisk
materiale, der kan blive genfundet og genvurderet i senere
generationer, måske endda begge dele, og Poeten var blevet
biograferet til eftertiden af en, der havde oplevet ham, i en
tyk bog, 27 år efter Poetens død i 1631.
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Poetens digte fra ungdommen, hans essays, afhandlinger
og senere prædikener, som domprovst i St. Paul Katedralen
i London, var fortsat tilgængelige, og efter et par stort set
hengemte århundreder blev Poeten igen hentet frem, af en
anden engelsk digter, den amerikanskfødte T. S. Eliot, der
stadig er på litteraternes verdenshitliste og i et af mine yndlingsdigte gjorde april til den grusomste måned i året.
Portræt af kunstneren som ungt menneske. Nu hang Poeten på National Portrait Gallery, og i Momas dage.

16. Døden som vellystens genstand
”Blev Poeten virkelig genfødt som Tais? Hvis ja, hvorfor
skulle det så lige være Tais? Hvorfor blev det én, der ikke
ville leve? Hvorfor i Danmark? Og i disse år? Og hvorfor
skulle jeg, ganske almindelige menneske, blandes ind i dette her? Jeg kender ingen berømte forfattere og jeg har ikke
særlig lyst til at kende dem … højst nogle få døde forfattere,
som jeg holder af”, tænkte Moma.
For nogle vil svarene på dette sted kunne gættes, eller fornemmes. I læsere har langt mere information, end Moma
havde dengang.
Flere af de tanker og billeder, som var kommet til Moma,
kommenterede jeg først udførligt, da hun skrev bogen. Hun
blev stadig overvældet, men adlød for det meste, hvad der
kom fra fingrene til tastaturet.
Hun var midt i opklaringsprocessen, og meget af det, hun
havde oplevet hidtil, havde ganske vist gjort hende klogere
på sig selv og mig. Det var oplysninger, hun skulle bruge for
at komme videre.
Når hun vægtede og sorterede, hvad hun læste, og hvad
der kom til hende, glemte hun imidlertid ofte dét, hun al-
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lerede havde erfaret. Først efter, at hun havde gennemgået
Poetens historie og hans digte, fundet nyt i mine papirer,
sammenlignet i sine noter, og givet sig selv tid til at tage ind
og tænke efter, kom hun frem til noget væsentligt.
Udover den fysiske lighed, Poeten og Tais havde med hinanden, kunne Poetens liv og digtning være en forhistorie til
Tais’ liv.
Hvis hun i en retssal blev spurgt, om Poetens sjæl kunne
være overgået i Tais, ville det være umuligt for hende at
svare ”Nej” på spørgsmålet.
*
Moma havde i første omgang fæstnet sig ved nogle hovedlinjer i Poetens historie.
Hun noterede, at Poeten havde været besat af døden.
I sine tidlige år havde kvinden været en mægtig inspiration for Poetens digtning. I sine ældre dage rettede han især
sin angstfyldte, kriblende vellyst mod døden. - De bedste
dage er, når jeg ryster af angst. Da fornemmer jeg livet stærkest, var Poeten citeret for at sige.
Poeten slog sig ned i fortvivlelsen og skrev en afhandling
om retten til at begå selvmord, som først blev udgivet efter
hans død. At tage livet af sig selv var ude af hans muligheder i de omstændigheder og det samfund, han var i. I hvert
fald benyttede han ikke udvejen.
Selvmord var uacceptabelt for kirken.
Kirken frikendte kun den gale og besatte fra evig fordømmelse, og Poeten havde sine forpligtelser: sin kone og sine
mange børn, hvoraf flere døde som små, og han var den, der
måtte skaffe penge til huse.
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I sine seneste år var han domprovst ved St. Paul katedralen i den engelske hovedstad, og berømt for sine passionerede prædikener.
Dødens knokkelmand var en skønhed sammenlignet med
den ådselsfigur, Poeten tilbad. Sådan lød Vilhelm Grønbechs vurdering af Poetens skriftudøvelse i hans seneste
dage, og Moma fortsatte:
”Talentet for drama, et liv i yderpunkter, længslen efter
døden, det eftertragtede selvmord … og ægteskab og børn
som en dræber af lyst til at indgå i familieforpligtelser. Kunne hovedpersonens historie genoptages i næste nummer,
der udgives cirka 400 år senere, hvor Poeten kan begå det
selvmord, han så inderligt ønskede at begå? … Og Tais mente, at han var besat af en dæmon i den sidste tid. Måske var
han bange for, at han ikke kunne komme videre, hvis han
gav sig selv ret til selvmordet, uden at være besat? … Man
kan jo lære noget, også af et selvmord, læste jeg i mediets
bog … Dæmonen! Jeg må finde den dæmon. Jeg må bare
blive ved, indtil jeg kan finde en mening i dette her,” tænkte
Moma, og jeg tav.
*
Som jeg tidligere har nævnt, var der noget, som Moma selv
måtte hente sandheden i.
Moma gik videre med Poetens kronologiske livshistorie,
som den var gengivet i det skrevne om ham, og måtte ofte
holde inde med læsningen.
Det var, som om hun blev placeret i en historie, hun kendte, uden at kende den.
Og så var der Poetens digte fra hans unge dage; hans so-
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netter og sange, som satte liv-død, evigt-endeligt, mørke-lys,
kærlighed-had og andre modsætninger op imod hinanden,
og fik begreberne til at gribe ind i hinanden: som at kende
mørket og værdsætte lyset i det; med det digt, som hun havde fået af mig, og som hun måtte gentage for sig selv, gang
på gang, hvor energien omkring hende fortættede sig i en
kombination, der lignede en vej mellem tider.
Først de data, som Moma nedfældede, med enkelte af hendes tankeafbrud og mine kommentarer, hvor det var umuligt
at være tavs.
Poeten var det tredje af seks børn, født i 1572, og moster
havde … hun vidste ikke hvorfor … ønsket at kende navnene
på børnene. Hun fik en dag navnet ”Sylvia” i hovedet.
Men ingen af de piger, hun fandt, heller ikke af Poetens
børn, havde et navn, der kunne minde om det.
Det var derimod lige til at konstatere, at Poetens far var
det, hun oversatte med ”isenkræmmer”, og uden høj social
status i det fortsat klassedelte England. Han tjente dog penge, og Poetens mor havde aner tilbage til More-familien.
Thomas More var den humanist, internationalt værdsat
for sin tænkning og sine skrifter, som Henrik den 8. ophøjede til rigskansler, og senere fik halshugget.
Thomas More nægtede at aflægge ed på, at han accepterede kongen som den engelske kirkes overhoved i stedet for
paven i Rom. Som katolsk rettroende havde Thomas More
tidligere brændt, torteret, og forfulgt såkaldte kættere inden
for kristendommen, i uhyrlige rædsler, der var så udbredte
i de tider.
Thomas Mores afhuggede hoved kom i familiens eje, som
martyrarv, og Poeten blev opdraget katolsk i en tid, hvor dét
at at have en anden tro end magtens kunne være livsfarligt.
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Poetens far døde hurtigt og efterlod en pæn arv til Poeten. Moderen giftede sig i anden omgang med en anerkendt
læge, og det nye ægteskab indebar, at familien steg socialt.
Poeten kom igennem sine juriststudier uden at behøve at
arbejde. Han betragtede sig selv som en gentleman - med
dannelsens adelsmærke - og foragtede dem, der studerede,
bare for at tjene mængder af penge.
”Tais kendte også til nære dødsfald. Jeg brød sammen, da
to politifolk gik op ad havegangen i sommerhuset og fortalte
om søsters og Bo´s død. Tais fik beskeden i telefonen. - Goddag. Det er politiet. Vi har en ubehagelig meddelelse … Hver
eneste telefonopringning siden hen kunne være besked om
endnu mere død,” tænkte Moma, og kredsede videre: ”Som
i tidligere tider var familierne i renæssancen omgivet af død,
fra de var helt små, også Poeten … og Tais ville være yuppie
som barn, men mente senere, at et job som dét, Bo havde i finanssektoren, forstærkede usympatiske egenskaber. Tais fik
en pæn arv lige som Poeten, og Tais havde engang et arbejde
med at læse tilsendte romaner for at vurdere, om der kunne
laves film af dem. Flere af manuskripterne var under hans
litterære lavmål, syntes han i sin ungdomsarrogance, og han
holdt hurtigt op med arbejdet.”
Moma mente også, at hun genkendte mig fra mine første år
på universitetet. Hun læste, at Poeten og hans venner i deres
mægtige, unge misfornøjelse med verden trøstede hinanden
i værtshuslivet, i omgang med kvinder, og roste hinanden
igennem poesien. Og, måtte jeg indføje: dét er der jo mange
unge, der har gjort igennem tiderne.
*
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Poetens skrivning tilbød en udveksling af selv’er, læste
Moma længere fremme.
Han mente, at breve blander sjæle, med tanken, der bliver
lagt ind i brevet, og følelsen, det vækker.
Poetens digte blev kendt for deres dristige omgang med
erotikken og andre pikante emner, og han blev ved med at
forestille sig selv død, som følge af ”kærlighed” (syfilis).
Han talte direkte til læserne, så de kunne være i de situationer, han var i, og Poetens digte var populære og blev ofte
kopieret i håndskrift, men ikke trykt. Digtning var tegnet på
en gentleman’s overskud.
”En gentleman’s overskud. Sådan virkede Tais’ omgang
med digtningen også, og det passede ikke til den moderne
virkeligheds ydre krav, som han målte sin egen indsats på,
selv om han ikke ønskede det, så han syntes, at han faldt
igennem,” tænkte Moma, og skiftede igen til Poetens historie.
Poeten tog som frivillig gentleman med på engelske
havtogter til Cadiz og Azorerne, hvor spanierne var modstanderne. Her lå spanske skibe, og spanierne skulle lænses for nogle af deres rigdomme, hentet i de sydlige dele
af Amerika, hvor mængder af indianere blev slået ihjel af
erobrere eller sygdomme, som de ikke havde et effektivt forsvar imod.
Poeten skrev digte om sine oplevelser, igen i kontraster,
hvor ventetiden var højstemt forventningsfuld, og virkeligheden blev rædslen og skrigene fra sømænd, der druknede
i havet, efter at være sprunget ud af deres brændende skibe, de afhuggede lemmer, lig i forkrøblede former, uvejrenes bersærkergang, stanken, sulten og tørsten, officers- og
mandsovergreb, pisk og evig blodsmerte.

151

Der var intet forsonende ved krig og storm; kun disse forfærdelige billeder af ødelæggelse, der blev i én og vrængede
sig i mareridt.
Siden skrev Poeten om at elske så energisk, som var han i
krig, og kvinden var som altid det glødende skød, som han
også hadede, i sin afhængighed af det kødelige: ” Lad mig
kæmpe, bløde og dø her … dine arme lukker mig inde …”
*
Det var altid Poetens egne, opgearede følelser og tanker, der
blev beskrevet i hans digte, uden i øvrigt at fortælle noget om
genstanden for hans lidenskab. Det kunne lige så godt være
en bordelmutter eller en dukke, og kroppens lyster stødte
sammen med Poetens umenneskelige krav til en kvinde.
Han søgte efter den rette evighed og den rette jordlige instans for tilbedelse. Men de følelser og tanker, digtene udtrykte, blev værdsat af læserne.
”En af Tais’s venner fortalte mig, at hans forventninger til
en kvinde var ujordisk høje … det minder lidt om dette her
med, at kvinder skal være urørlige madonnaer. Ellers er de
helt afgjort ludere … det er umuligt at leve med,” tænkte
Moma, og nogle ideer sætter sig fast og bliver store og ustyrlige, til de vælter én.
Af og til kunne jeg have svært ved at tilbageholde den bagklogskab, der var kommet til mig igennem mit nye liv og
Moma.
Men Moma holdt mig fast på, at man skulle se mennesker
ud fra det sted, de befandt sig, med forestillingerne om sig
selv og andre, og det glædede hende at læse, at Poeten havde en intuitiv viden om den større virkelighed.
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Han brugte billeder fra tidens naturvidenskab, med verden som et organisk hele, hvor hver fiber og hver skabning
var der af en grund.
Den opfattelse kom frem i digtning, hvor Poeten var ude i
verdensrummet, med ord om andre planeter, og verdener, og
han mente, at mennesket aldrig kunne være helt alene. Han
søgte ihærdigt efter måder til at inddæmme ensomhedens
mangler, og han havde denne idé med at blande sjæle
igennem brevskrivning.
Ellers kolliderede ønsket, som for det meste andet, med
tilværelsen.
*
Kollisionen med virkeligheden? Jo, tak. Nu var min tilhørende oplevelse af isolation blevet mindre. Moma fik mig til
at genkalde den.
”Jeg fortvivlede over synet af Tais’ ensomme ryg, når vi
havde mødt hinanden, og han gik fra mig. Det var langt værre end selv at blive ramt af ulykker,” tænkte Moma.
Jeg var allerede bange for, at der skete noget med hende fra
det øjeblik, jeg forlod hende. Det var ikke særlig konstruktivt, men jeg kunne ikke komme ud af mit mørkerum, og arbejdet med ordene tilbød en lysplet som dét, en lommelygte
kan kaste ind i et pulterkammer uden vinduer.
Det var noget, Poeten kendte.
Poeten var omkring 20 år og skrev, at poesien var en opmuntrende ild, der tørrede den sorg i ham, som druknede
ham, og hans tomhed var som luften, der fylder hulrummet
mellem rådnende vægge.
Så var Moma der igen.
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”Børn i Poetens, tidligere og senere tider blev tæsket,
for at lære at adlyde og få drevet det onde ud, og de blev
fortvivlede, og vrede. Slået af kærlighed; altså må kærlighed være lig med lidelse, skreg følelserne, uanset hvad der
blev fortalt, og følelserne var altid klar til panik, i frygten
for afstraffelse eller fordømmelse, eller følelserne isnede
til og sad som sorte, frysende klumper i menneskehjertet.
Og voksne huggede til hinanden, altid i nogens eller nogets
navn: som Guds, ærens, retfærdighedens … eller kærlighedens. Paradis var noget, man først kunne komme ind i efter
døden, og gøre sig fortjent til på jorden, ved at lystre kirkens
folk, der ofte opførte sig skarnagtigt … hvordan var det? Jesus sagde ifølge en af evangelisterne … Lukas var det vist …
at Guds rige er iblandt menneskene … og kan man virkelig
genkende Paradis, selv om det viser sig lige for næsen af én,
hvis man har galde i hjertet?” spurgte Moma.
Og jeg kunne have svaret ”Nej, det kan man ikke … det må
jeg vist give dig ret i,” i stil med de stakkels samtalepartnere fra Platons dialoger, som Sokrates gennemhøvler i deres
letkøbte retorik.
Der var ikke noget at sige til, at Sokrates havde mange
fjender. Ifølge Platons skrifter fik Sokrates de mest magtfulde og højtærede i samfundet, ofte populister, til at føle sig
dumme.
Han var ikke videre pædagogisk, ham Sokrates. Han var
irriterende, og gjorde det nemt at ramme ham. Han blev
dømt til døden for at forføre ungdommen og udtalte kloge
ord, lige til det sidste, til indtagelsen af skarntydesaften, der
lammede ham nedefra og opefter, og han var ikke bange for
døden.
I Phaidon, Platons bog om Sokrates´ sidste dag med krop,

154

argumenterede Sokrates sig frem til, at de levende opstår fra
de døde, og at de døde sjæle eksisterer. Menneskesjælen er
udødelig. Sikke en mand …
Men nu var det Poeten, det gjaldt, og Moma og jeg var igen
fordybet i historien.

17. En tilværelses katastrofer
Poetens storebror blev arresteret og dømt for at huse en katolik … en såkaldt papist, i protestanternes ordbrug. Broderen døde i det sygdomsbefængte fængsel, og Poetens mor
og stedfar måtte flygte fra England, da katolsk tro blev en
vranglære.
Imellem Poetens oplevelse af ulykke var der dog noget i
hans eget voksenliv, der syntes at gå godt. Poeten fik et statusarbejde som sekretær ved Jakob den 1.’ s hof, hos en af
rigets førende mænd.
Poeten studerede ethvert forhold fra alle vinkler, og Poeten fik åbenbart brug for denne paranoide grundighed i sit
arbejde.
Han blev skildret som en ihærdig, fremragende sekretær,
der samtidig fik en strålende indsigt i korruption, bedrag og
den griskhed, der kan gro i magtfulde samfundsfunktioner,
hvor store interesser er på spil; i hvert fald efter, hvad aktørerne synes.
Poeten betragtede dødssyndernes trivsel som en højde af
sygdom, ingen kunne anklages for at udbrede, da alle var
med til at sprede dele af den. Han tog sig selv med i dette
”alle”, og så blev det værre.
Noget, der umiddelbart var smukt og vidunderligt, blev
Poetens livskatastrofe.
Han blev forelsket i en ung pige, der boede hos hans ar-
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bejdsgiver, og de giftede sig, uden samtykke, øjensynlig som
et udslag af den bohemeagtige fandenivoldskhed, som Poeten dyrkede, og som lyste ud af maleriet i National Portrait
Gallery.
Troede han, at handlingen ville blive set på med milde
øjne? Poeten var trods alt noget særligt. Men tilgivelse var
ikke blandt de ord, der blev fundet frem i situationen.
Poeten mistede sit arbejde. Konens indflydelsesrige familie forlangte, at Poeten skulle udelukkes fra enhver karrieremulighed ved hoffet.
Poeten prøvede at leve af at yde juridisk bistand og af at
skrive hyldestdigte, særligt til ældre, adelige kvinder, der
fik status af at blive fejret af digtere.
Men familien måtte leve på andres nåde, i de første år
uden for London, med en stadig voksende børneflok og en
kone, der gjorde sit bedste, evigt gravid, evigt fødende, med
små, evigt sultne og krævende børn, og døden, som syntes
at huje i sejren.
Poeten fik nervebetændelse, blev plaget af sygdom i al almindelighed, og han og hans kone mistede flere børn; som
familier mestendels gjorde dengang.
For hver eneste, der blev syg og visnede, blev endnu en
sorg lagt til den forrige.
”Withering - visnende - det er af de ord, jeg husker tydeligt fra en drøm,” tænkte Moma højt, en af de dage, hun var
koncentreret om sin læsning, og hun var nødt til at gå en tur
rundt om Christianshavns Vold, for at dæmpe sig selv.
Hun havde opdaget, at Poeten kom på rejse til det europæiske fastland, som rejseledsager for et ægtepar inden for
adelen.
Bekendtskabet blev knyttet ved, at Poeten havde skrevet
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en begravelseselegi til parrets døde datter, og på rejsen besøgte de tre blandt andet Frankrig, som 1500-tallets villanelle stammede fra; villanellen, den litterære form, som ”The
Kite”, digtet, hun havde fået af mig, var skrevet i.
*
Poeten kunne have lært villanellen at kende i England.
Men nu vidste Moma, at Poeten havde været i digtformens
hjemland.
Hendes øjne var gledet over sonetter fra Poetens hånd.
Der var så mange, og hun havde endnu ikke læst nogen af
dem op for sig selv, for at fornemme rytmen og indholdet i
dem. Det måtte komme senere, mente hun.
Hun vidste dog, at hun var på sporet. Et af digtene fortalte
om to sjæle, der var én, også i adskillelsen, og tanken om
at studere sonetterne nærmere glimrede i hende, som om
digtene var stjernebilleder på en højlys dag.
Jeg puffede for at få hende hurtigere, også med undersøgelsen af Poetens liv, og Moma ignorerede presset, når det
kunne gå ud over hendes evne til langsomhed. Hun holdt
fast ved husholdningen og samlivet med Trom, gik ture,
mødtes med andre, læste noget helt andet, gik til dansefitness i stedet for linedance med de mange vendinger, der var
blevet for hårde ved knæene, tog til Monte og fulgte dagenes
skift i lys og farver.
Moma mente, at de forskellige aktiviteter befæstede hendes position på jorden, så hun bedre kunne klare, at hendes
univers udvidede sig; lige som det ydre univers. Og det sidste var vist en almindelig anerkendt kendsgerning blandt
himmelforskere.
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Universet består, og Moma var i dets gåde og ophævede
megen vanetænkning til og fra Tais og Poeten.
Jeg kan godt følge, at denne del også krævede meget af
hende.
I forordet til sin afhandling om selvmord skrev Poeten, at
han ofte havde sådan en sygelig tilbøjelighed.
Når livsmodet svigtede syntes han, at han havde nøglerne
til sit fængsel i sin egen hånd, og intet lægemiddel kom så
raskt til hans hjerte som hans eget sværd.
Samtidig følte Poeten, at han stod i døren, parat til at forsvinde, og ”alligevel ikke kan få tilladelse til at være væk,
hvis jeg forsvinder …,” som Poeten udtrykte det, i en stærk
anelse om, hvordan kosmisk filosofi er sat sammen.
*
I sin afhandling om selvmord mente Poeten, at der kunne
være årsager til, at selvmordet blev frifundet for evig fordømmelse fra kirken. Kirken kunne frifinde den dødfødte,
den gale eller besatte, og Poeten mente, at denne kirkens
barmhjertighed også måtte råde i tvivlstilfælde, som han
gjorde rede for i skriftet.
”For og imod-diskussionen på skrift var nødvendig for
ham, for ikke at blive knust af den fordømmelse, som kirken
havde sat i ham, og som martrede hans tanker, når de kredsede om selvmordet,” mente Moma.
Poeten stred sig igennem livet, hvor han så kraniets tomme øjenhuler i spejlet, i stedet for at møde sit eget, levende
blik og sende det ind i andres. Han havde sin kone og sine
endnu levende børn at tage hensyn til, udslukt, og alligevel
lidenskabelig til det sidste, over for døden.
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”Tais efterlod så mange sørgende, men han kunne tilgives
for selvmordet; og kirken tog imod ham. Gud ske lov! Måske var det dét, der skulle til … og jeg kan godt se, at livet
kan være hæsligt. Men selvmordet er så forfærdeligt, at det
aldrig, aldrig må blive en selvfølge eller acceptabelt at forlade livet, før tid. Livet er en GAVE,” manede Moma, og jeg
kunne have lyst til at fortælle hende om børns skæbner. Den
lille pige, der tilbød sig i Thailand, på min hjemtur, efter at
jeg havde fået hashpsykosen. Hun løftede sit skørt op, uden
at have noget på indenunder, og græd, da jeg chokeret sagde
nej til hende.
Men somme tider kunne jeg mærke, at Moma havde brug
for ikke at blive modsagt. Så lod jeg hende være. Og hun var
stadig ved at notere fra Poetens liv.
Moma var kommet til ”Metempsykosis”, den græske betegnelse for sjælevandring og titlen på et uafsluttet spotte-episk værk fra dengang, Poeten var omkring 30 år. Hun
var allerede kommet i tanker om, at jeg havde skrevet en opgave på sidste del af universitetsstudiet, der indeholdt ordet
”metempsykose”, da hun læste, at Poeten havde bedt om at
blive holdt fri af stejl ambition, søvnig fattigdom, kedelig
foretagsomhed, distraherende forretning og skønhedens net
…
”Alt det, som Poeten prøvede at vikle sig ud af, indviklede
hans tilværelse, fordi livet hænger sammen, på tværs af begreber, der snitter verden væk i forførende klodser,” tænkte
Moma.
Poeten var omkring 30 år, og i denne alder gik han i panik
over de problemer, ægteskabet havde medført, og han forsøgte endnu mere ihærdigt at generobre en verdslig karriere
ved hoffet.
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*
Katolikkerne blev kun tolereret, hvis de aflagde ed til den
engelske konge, Jakob den 1., og anerkendte den suverænitet, som en pavelig bulle havde anfægtet, og i 1610 skrev
Poeten i ”Pseudomartyr”, at romersk-katolske kan aflægge
ed til kongen, som et civilt, juridisk spørgsmål, ikke ud fra
et teologisk synspunkt. Det sidste var han ikke kaldet til at
vurdere, mente Poeten.
Han kunne dog hævde, at den katolik, der sagde nej til
loyalitetserklæringen, var værdig til at kalde sig en martyr,
men kun en pseudomartyr.
Poeten kendte samtidens juridiske og teologiske diskussioner, han var god til spidsfindigheder, og forpint i sit indre
satte han ordene sammen til dette intellektuelle holdningsværk, som begejstrede kongen.
”Religionen blev brugt som skjold for egeninteresser, og så
blev der fægtet til døden og ødelæggelsen; og sådan én som
Poeten bliver spindoktor … selv om jeg ikke rigtig er klar
over, om nutidens spindoktorer overvejer, at de har en sjæl
at tabe; som Poeten vidste det,” tænkte Moma.
Uagtet, at jeg særligt bemærkede kristendommens dystre
sider ved jeg godt, at et liv med religiøst indhold også har
ført megen uegennytte med sig.
Mange har levet et ordentligt, ydmygt liv, i respekt for andres, også uden at blive vattede. Ydmygt!
Alene at bruge ordet ”ydmygt” i den tid, hvor jeg sprang
ud, var lige så slemt som at erklære sig som katolik i det religiøst nyordnede England, eller som Poeten have en katolsk
baggrund, så man altid blev mistænkeliggjort af de rettroen-
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de, og måtte gøre noget ekstra for at blive accepteret.
I min tid som Tais var en erklæring om at være kristen
værre end at sige, at man var spedalsk. Opium for folket? Så
hellere tage den rene vare.
Sådan noget som buddhisme, hinduisme, shamanisme,
satanisme, forbrugerisme, kynisme og ateisme var rimelig
gangbart. Et udtryk for, at man var med tiden.
Idealet: den stærke mand eller kvinde, der kan klare alt
alene, og knytter sig til det smarte, udvendige. Synligt glat
som en bowlingkugle, der risikerer at eksplodere på sin rulletur til keglerne.
Realiteten: det svage menneske, som har brug for andre,
har brug for storsind og sin egen historie i noget universelt,
til at stå imod med.
I en moderne tid, uden noget rigtigt at slås for, andet end
sig selv, kunne selvmordet være en original idé.
*
Men Poeten måtte foreløbig kæmpe for en position ved hoffet, med sin altid tyngende gæld. Han håbede på en kongelig
underskrift og fik ikke det møde, han havde arbejdet for.
Jakob den 1., gift med Christian den 4.´s søster Anna, måtte modtage sin svoger, den danske konge, som var sejlet ind
på Themsen, og Poeten sammenlignede den engelske konges gæster med de plyndrende vikinger: Vore forfædre blev
aldrig så erobrede af danskerne som jeg denne gang, da deres komme har tilsidesat min lille hofforretning og frataget
mig det nære håb, jeg manglede så lidt i at besidde … jeg er
så vred over, at de er kommet, skrev Poeten.
”Erobringer af land, ære og hofgunst vred sjæle som
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karklude, og det var før kontinentets rasende, blodige
30-årskrig, religionskrigen, og den efterfølgende dyst med
svenskerne, som Christian den 4. brugte så mange penge på,
at hans kongedømme gik i økonomiske spåner. Han satte en
snotsten over sit forulykkede ægteskab med Kirsten Munk,
som efter ustandselige fødsler nægtede ham adgang til hendes sovekammer og prøvede at myrde ham, og han huskes
alligevel venligt for de fine renæssancebygninger, der stadig
står i København og andre dele af hans daværende rige,”
ræsonnerede Moma.
Resultatet var dog givet, uanset, om Poeten havde fået sit
møde med kongen eller ej.
Jakob den 1. ville kun have Poeten hos sig, hvis Poeten
brugte sin sydende lidenskab i en præstegerning. Så ville
denne intelligente konventionsbryder fra en farlig, katolsk
familie være passiviseret, og den nye religion kunne blive
prædiket, som den skulle, under kongemagtens kontrol.
Tre af Poetens børn døde hurtigt efter hinanden; senest
en 7-årig søn, og Poeten uddannede sig til præstegerningen
og gav sig ind under kongen. Han fik sin plads i verden, og
overgav sig til døden.
Samtidig var begrebet ”kærlighed” stadig i ham; den stærke kraft, som var svær at udfolde mellem levende mennesker. ”Kærligheden til Gud begynder i frygt, og frygten til
Gud ender i kærlighed, og den kærlighed kan aldrig slutte,
for Gud er kærlighed,” skrev Poeten som en konstatering,
da han var blevet domprovst i St. Pauls Katedralen, som en
hyldest til kronprins Charles - eller Karl - som efterfulgte
Jakob den 1. i 1625. Det var ham, der blev henrettet i 1648,
og efterfulgt af Oliver Cromwell.
Moma kiggede på malerier af skikkelserne i historien, hun
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læste om personerne med hovederne i behold i døden, og
dem uden, og syntes, at hun kom tættere på dem. Det gjorde
hun også.
*
I det år, hvor Karl den 1. blev kronet … altså i 1625 … udbrød der pest i London.
Med døden og ligenes støv i luften kunne hvert vindstød
inden for kirkevæggene blæse faderen ind i sønnens øjne,
hustruen i sin ægtemands, eller hans i hendes, eller begges i deres børns, eller omvendt, skrev Poeten i et brev til
en af sine venner, og i samme år gik der rygter om, at Poeten var død. Fra sit sommerophold i Chelsea kunne Poeten
melde tilbage, at selv om han måske ikke var død, så var han
begravet.
”Jeg prøvede det et kort øjeblik … angsten … Tais’ angst …
det var som at blive levende begravet. Og Poeten væltede sig
i denne grufulde vellyst, hvor helvedets ild, mider og rædselsvæsener åd menneskene op … Men Poeten kunne også
give udtryk for, at himlen betød den uendelige fortsættelse
af ens liv, uafhængigt af dage og dagenes tider; og at forenes
med de elskede … og han kunne i al sin dobbeltænkning og
sine modstridende følelser også frygte, at hans syndige sjæl
ikke kunne frelses … at himlen ikke var for ham,” mente
Moma.
Bål, brand og flydende lava.
August Strindberg skulle engang have modtaget et manuskript fra en håbefuld forfatterspire. Den unge mand kom
tilbage for at få Strindbergs dom, og Strindberg smed manuskriptet fra bordet til kaminen, hvor papirerne blussede
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lidenskabeligt op: - Nu får manuskriptet, hvad det mangler,
sagde Strindberg, der som sine sidste, berømte ord blev citeret for at udtale: - Jeg eksisterer ikke!
En god prædiken kom fra koncentration og arbejde, mente
Poeten, og en god prædikant måtte være en god skuespiller,
have en god teknik og et reservoir af overbevisning. Han
måtte kaste glød, lærevilje og entusiasme i sin gerning.
Alt dette blev forenet og virkede i Poeten. Han blev en
blændende prædikant. Sådan blev han også populær, som
han havde været det i de unge år, hvor en senere levnedsskildrer kaldte ham avantgardepoet; selv om han nu betragtede denne poesi som sin ungdoms spøgelse, der kunne
skræmme hans kirkelige karriere.
Og han blev om muligt endnu mere tungsindig, da flere af
hans venner og konen Ann døde fra ham.
Venner … Jo, han havde mange venner, og når han var
bedst, viste han engagerende varme og vid, der opvejede
misantropien.
Han var en nervøs romantiker, der ulykkeligvis var bevidst om sine egne komplikationer, skrev en, der havde læst
om Poetens liv, og jeg var ved at indse, at venner kan tåle en
del fra dem, de holder af, uden at forsvinde.
”Somme tider kunne jeg godt ønske mig, at tilværelsen
kunne foregå med en mere konstant glød, der ikke brændte
over eller gik ud før tiden,” sukkede Moma og mærkede et
pres ved tindingerne og under brystet; som om der sad et
bånd over hendes mellemgulv.
Som barn havde Moma insisteret på, at hendes hår blev
spændt stramt bagud til en hestehale, og at kjolebælter og
nederdele skulle sidde højt.
Hun havde et fotografi af sig selv som 5-årig, hvor en ela-
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stiknederdel begyndte under hendes armhuler.
Dét ville hun komme til senere. Hun havde rigeligt at se
til, som det var, og hun skulle gøre Poetens liv færdigt, så
hun kunne vende tilbage til digtene.

18. Ynk, klage og bløde klemt
Moma læste om, hvordan Poeten havde bestilt en tømrer til
at lave en dødsurne i træ, som Poeten kunne være i, i hele
sin højde. Poeten tog sit tøj af og svøbte sig ind i et liglagen,
der var bundet med knuder over hovedet og under fødderne.
Armene var foldet over brystet, og ellers så man kun det
smalle, dødlignende ansigt med lukkede øjne. Poeten blev
afbildet i den kistelignende urne. Motivet blev hugget i sten,
og Moma fandt ud af, at stenurnen var kommet til St. Paul
katedralen i London. Senere så hun selv stenurnen, nu i en
opretstående position.
Når Poeten dengang lagde sig i urnen, vendte ansigtet med
de lukkede øjne mod øst, hvorfra Poeten forventede, at hans
frelser Jesus ville komme for anden gang, og i 1631 gik hans
ønske endelig i opfyldelse: Poetens krop holdt op med at
fungere.
I den forbindelse huskede jeg et fotografi, jeg engang fik
taget. Jeg lå smilende i en kistelignede klippeåbning. Stengrunden var svagt lilla, og der var totter af græs i billedet,
som Moma fandt, efter at jeg var gået over; det billede, som
er brugt til forsiden. Da var Moma holdt op med at gøre et
større nummer ud af de mange besynderligheder, der hobede sig op og lignede mere end tilfældighed.
Men tilbage til Poetens død. Alle de atomer, hans krop
bestod af, blev brugt i andre sammenhænge, og I ved efter-
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hånden, hvad der ellers skete ved hans overgang. I hvert
fald lidt af det.
”Poeten beskrev sig selv som ”infans” - det latinske ord for
at være ordløs - men også i betydningen barn eller barnlig.
Et barn af tiden? I dag kan det barnlige strække sig mange år
ind over, at kroppen er blevet voksen, uden at unge egentlig
ved, hvad det voksne går ud på, andet end at få uddannelse
og et arbejde. Og det sidste er der ikke altid nok af, meget
arbejde er meningsløst, stor arbejdsløshed kan skabe social
uro, konflikter, og krig; og hvis jeg var født i en anden tid, på
et andet sted, og måske endda i et ufrit samfund, kunne jeg
muligvis være endt på samme måde som Poeten og Tais,”
tænkte Moma.
Jeg var glad for, at hun kunne ræsonnere sådan, selv om
der var noget hopsa over hendes måde at drage konklusioner på.
Moma var træt, det var aften, og hun skulle have ventet til
næste morgen med at læse det næste.
Hun standsede ved nogle sætninger, som Poeten havde
skrevet et par år før sin død, og som hun prøvede at oversætte, så meningen holdt ved.
”Det ville være en mærkelig, ambitiøs udholdenhed i ethvert menneske, at være glad for at blive strakt ud hver dag,
i håbet om at blive et par centimeter højere til sidst: Sådan
er det for mig at tænke på at blive en bid eller to klogere, ved
at lytte til følelsesforskruninger, og tvivl, og distraktioner,
og forvirring, som rejser sig i mit bryst, eller i min familie;
som er sjælens pinebænk og tortur.
En modsigelsens ånd kan være brugbar i de største rådslagninger; for derved kan sager blive bragt til yderligere debat.

166

Men en modsigelsens ånd i mit eget bryst, der gør mig i
stand til intet at konkludere, intet at beslutte, intet at afgøre,
ikke i min religion, ikke i min opførsel, men af og til, og i
nødsituationer, det er en sygelig indfarvning af sjælen, en
farlig afmagt, og en arrig og ildevarslende krise.”
I trætheden lagde Momas diplomatiske sans sig til hvile.
Ved at læse Poetens ord var det, som om pile med jernspidser borede sig ind i hende, og jeg skyndte mig ud, da
kroppen værkede, som om hun pillede pilene ud af de ramte områder, og returnerede dem.
”Det meste kunne være sagt af Tais … selvfølgelig med
nogle andre ord … og jeg kan godt forstå, hvis Poeten ville
tilbage til jorden i en anden skikkelse, hvor han kunne leve
noget af dét ud, som ikke kunne lykkes i hans epoke … selv
om vores tid har skabt andre problemer. Men der kan altid
skabes mareridt af muligheder, tvivl, der ødelægger alt, når
dagene skal leves, i en evig kasten sig tilbage på sig selv ... i
hvirvler af følelsesspind, der klæber hjernen til, og efterlader ofre, der er lige til at spise for udefrakommende, der har
mere at kæmpe for. Og jeg misundte også Tais at være født
i et samfund, hvor uddannelse, læge og hospitalshjælp var
gratis og for de mange, med et socialt sikkerhedsnet, så det
ikke var nødvendigt at sulte; og al den lærdom, han kunne
få med sig.
Bare fra min generation til hans var den enkeltes muligheder - også for den, der kom fra dårlige kår - blevet langt
større i Danmark og store dele af verden omkring os. Der
var en lang række friheder, og nyt territorium stod åbent for
erobring, uden den vold, hensynsløshed og pengesyge, der
gik side om side med renæssancens opdagelser.
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Alligevel herskede utilfredsheden blandt dem, der fik givet så meget.
Nej. Jeg gider ikke mere. Jeg orker det ikke; og selv om det
skulle være mig, der skal bære dette her, fordi jeg kan, er der
grænser for, hvor mange, dumme, menneskelige gentagelser, fra generation til generation, jeg vil høre om,” klagede
Moma.
*
Næste morgen læste hun en anmeldelse af en forfatter, der
havde skrevet en bog, ud fra sit nærmest psykotisk helvedesagtige indre, og bogen vovede noget, var vigtig og stærkt
interessant, mente anmelderen.
Samme morgen fik hun en mail fra en veninde, hun havde
mødt på et kursus om god og dårlig litteratur. Venindens søn
havde de seneste dage isoleret sig på sit værelse. Sønnen
spillede krigsspil på computeren og havde tatoveringer af
vrængende ansigter på armene.
Moma bragte sin veninde nogle trøstende ord, og så gav
hun los for sin øvrige utilfredshed:
… Nu har jeg igen læst om en forfatter, der har skrevet en
bog om at kredse omkring sit eget vanvid; og jo mere han
kredser om sit syge sind, jo sværere bliver det at centrifugere sig ud igen.
Men det er åbenbart moderne, og interessant. Jeg har set
flere forfattere svælge i, hvor forfærdeligt alting er, og jo
mere alvorligt den slags bliver taget, des mere attraktivt kan
det blive for andre at lege med det farlige uden at ane, hvor
tungt, mørket kan være, og mennesker risikerer - ganske fri-
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villigt - at ende i sindssyge, og blive rost for at fortælle om
det.
Er der virkelig ikke noget at kæmpe for i dag?
Jeg ved godt, at jeg har en krybdyrhjerne, som en del af mit
hjernemateriale, og under de rette betingelser kan jeg blive
morder.
Jeg hader beretninger fra lande, hvor naboer, der har levet
fredeligt med hinanden i årevis, pludselig finder det i orden
at myrde hinanden, på grund af etnisk eller religiøs forskellighed, ofte retfærdiggjort af ledere, der udskriger andre som
fjender, som del af deres egne magtinteresser.
Jeg takker for hver dag, jeg undgår at blive konfronteret
med sådanne rædsler i min hverdag; og min største skræk er
nok, at det sorte tager over, og fejer ind over alle, som endnu en gang menneskebåret pest. Det har vi haft rigeligt af i
Europas og verdens historie.
I filmene over Morten Korchs romaner er græsset grønt,
solen skinner, skurken er en skurk, og vagabonden er renskuret og synger om at være dus med Himlens fugle. Troen
på det gode er bevaret i grunden, og selv skurken kan somme tider være til at forstå, og kan ændre sig. Sådan vil vi
gerne have det i virkeligheden, og jeg ved jo, hvordan livet
blandes anderledes, men jeg må samle de forestillinger, som
udfordrer sortsynet.
I problematiseringen af alt, også de stærke, usynlige bånd,
der kan bære, er problematiseringen blevet til Gud, og imens
smuldrer dét, der kunne blive til menneskelig mening.
Nu har vi måske diskuteret så meget, at det er tid til at tage
ved lære af, hvad vi har diskuteret, og handle ud fra, hvad
der kan holde, og hvad der ikke kan … med mit skrøbelige
håb om, at det også kan perspektivere diskussionerne.
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Moma fnøs højstemt, da hun trykkede ”send” på computeren.
*
Poeten vendte sin lidenskab mod døden, og sit håb mod øst
og en ny Jesus.
Som Tais havde jeg skimtet en åbning mod øst, i genfødslen, og Moma kæmpede for det liv, der er her og nu, for at
kunne klare alt det andet.
Et par dage senere hentede hun venindens søn ud af hans
hule og tog ham med til en 80-årig, som havde haft et begivenhedsrigt liv og var god til at fortælle. Han var selv
begyndt at stille spørgsmål til hende, og de havde aftalt et
nyt møde.
Uanset om handlingen ville føre til noget videre var aktiviteten og udladningen i mailen nok til, at Moma igen
kunne vende sig mod Poeten, på et betongulv af velvilje.
Hun læste, at Poetens prædikener efter overgangen blev
samlet i tre foliebind og udgivet, sammen med alle digtene
og de øvrige værker; som blandt andet skriftet om retten til
selvmordet, der var blevet gemt i kopier hos venner.
Noget kom til Danmark. En dansk professor fra Københavns Universitet præsterede i 1675 det første, effektive
frontalangreb på Poeten som ”den nye og skamløse forsvarer for selvmord”, 25 år før en af Poetens landsmænd fra
King’s College i Cambridge fik udgivet et værk om selvmords forkastelighed, med henvisninger til Poetens afhandling.
”Uanset om der var nogle uantagelige teser i Poetens afhandling om selvmord, er det gratis at dømme en mand,
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der ikke længere kan forsvare sig, særlig, hvis man skal
profilere sig selv på det,” skumlede Moma.
Hun havde manøvreret sig rundt i Poetens levnedsskildringer, forundret over, hvordan hans manifestationer i
skrift og handling kunne tolkes som hele Poeten eller så
forskelligt, ud fra fragmenter.
”Jeg er inkonsekvent. Mennesker er inkonsekvente. Jeg
har så tit set, at der bliver tænkt noget, sagt noget andet, og
gjort noget tredje, både i enkeltsituationer og over et helt
liv; og nogle dør unge og bliver nærmest forgudet for deres
holdninger, som de måske ville have spyttet til Bloksbjerg,
hvis de havde været flere år på jorden.
De yderpunkter, som Poeten og Tais levede i, vil være
uden for de flestes erfaring, og forståelse. Men manglende accept af, hvad der foregår, behøver ikke indebære fordømmelse. Fordømmelse lukker sig om sig selv,” prøvede
Moma at huske, og jeg var fuldstændig enig med hende, for
en gangs skyld.
Vi var kommet nærmere hinanden, og det var en blød
streng, der klemtede i Moma, da hun flød ind i Poetens
ungdomsdigte, efter at have gennemgået Poetens livshistorie.
*
Moma læste om kærligheden som virkelighedens forbillede, hvor man kan forvandle den fælles verden med sin
egen.
Kærlighedens verden er en harmoni, som hviler i sig selv.
Derfor kan den ikke gå under. Kærlighedens gåde er løst
ved at lægge hjerter sammen og blive én og hinandens alt;
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og så blev det for rørstrømsk for Moma.
”Kærlighed … han skriver så smukt om, hvordan det hele
hænger sammen, og jeg er lige ved at blive forført af det.
Men vi kan ikke gå rundt og elske hinanden alle sammen,
og hele tiden. Det passer ikke til menneskene. Mennesker
udvikler sig ved at blive udfordret; og meget af dét, som
kaldes kærlighed, er biologi, hvor vi bliver tiltrukket af
hinanden som seksuelle væsener.
Den mest interessante, magtfulde hanbavian scorer de
hunbavianer, der er til rådighed.
Det kan give noget af et sus, og holder ikke i længden,
hvis ønsket er stabilitet i en familie. Vi vil gerne have noget, der holder i længden. Vi vil have det gode, og kan ikke
finde ind til det.
Poesien forbliver i digtningen, uden at finde vej til virkeligheden, og kærligheden bliver utopi. Kærligheden
kræver hårdt arbejde, hvor man er indstillet på at forstå en
andens tankegang, uden at opgive sig selv, og … jeg må ud
og have luft.”
Moma slap digtene, tog jakke og støvler på, og gik en tur
ud til Kløvermarken med boldbanerne, hvor hun også havde gået med mig.
Undervejs mindede jeg hende om, at nutidens smarte måder at undgå graviditet på ikke var i spil på Poetens tid.
Selv i dette 21. århundrede var en pave i Rom gået imod
prævention, og mange barnefødsler, og mange dødsfald,
kan invalidere selv den stærkeste kærlighedsfølelse.
Kærlighedsfølelsen!
Moma oplevede det, som om en anden og større, gennemsigtig krop ledte hende og pressede hendes ben til at tage
længere skridt.

172

”Men jeg bliver i mig selv, selv om du var noget større end mig i din fysiske skikkelse,” erklærede Moma og
syntes alligevel, at hun så alting, som om hendes øjne var
kommet et hoved højere op.
*
Moma nikkede til mine seneste kommentarer, som om det
var hendes egne tanker, kiggede over græsset på himlens
drivende, hvide skyer, der kunne være sorte på bagsiden, og
fortsatte sin gåtur langs med et klippet buskads med kolonihaver bagved.
” … Ja … Ikke kærlighed som begreb … det er teori og kan
bruges til hvad som helst …. men kærlighedsfølelsen …. Det
må være dén, der kan bære os igennem livet.
Følelsen af kærlighed kan omslutte destruerende følelser,
så de ikke kommer til at styre os … og vi kan være realistiske
i forhold til andre, med kærlighedsfølelsen intakt, og kan få
den udfoldet i parforhold, i forholdet til venner, og børn, til
meteorologi, til fodbold, til kolonihavehuset, til fællesskaber, til verden … Men kærlighedsfølelsen kan ikke tvinges
…. Forbindelsen til den må holdes åben. Poeten skrev også,
at universets ånd bankede i hans bryst, og at formen er kroppen; indholdet er sjælen. Sjælen skal passes,” blev Moma
enig med sig selv om.
Det virkede, dette her!
Tanken om, at sjælen skal passes fik Moma til at huske
tilbage på en begivenhed, som Irina fra stalden havde fortalt
hende om.
Irina var taget med sin nye kæreste til Island.
Irina havde tænkt, at hun skulle ud og lade sindet op i smuk-
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ke, barske naturlandskaber, midt i det vekslende vejr og dagenes skiftende himler og lys, der tilintetgjorde kronologisk tid.
I stedet valgte Irina, af loyalitet over for sit nye parforhold,
at følge med sin kæreste på en busrejse over Island, og den
fred i sindet, hun havde længtes imod, bumpede væk i fortvivlede, lange rejsedage.
Hjemme igen i Danmark følte hun sig fuld af tab, og det
ændrede sig først år senere, på en ny rejse til øen. Sindet
åbnede i de storslåede udsigter, og hendes sjæl blev hentet
tilbage, fæstnet i en uforanderlig, urgammel fortryllelse.
Fortryllelse. Når Moma betragtede sine omgivelser, virkede det, som om livet var forsvundet i kedelige dage, og så
fik hun en af disse tanker, der snurrede mine energier ind i
spiralbaner.
”Al denne længsel efter noget, der er uden for os selv, og
nostalgi efter svundne tider. Kan det være længslen efter det
åndelige hjem … det åndelige ophav … vi har glemt eksistensen af, og som kalder på en levende forbindelse?”
*
På tilbagevejen gik Moma indenom Christiania, hvor nogle
levede et enkelt liv, i pligt over for fællesskabet, nogle betragtede kampen for egne fordele som en menneskeret, nogle slog andre i hovedet med deres egen eneret på godhed, og
nogle scorede kassen på handel med hash, ofte som led i en
bandekriminalitet, der smadrede trygheden for alle.
Sådan mente Moma i hvert fald, at det var, og på den måde
lignede Christiania samfundet uden for, syntes hun.
”Revolutionsånd er ikke nok til at skabe forandring til det
bedre. Det er vigtigt at stille spørgsmålet, om det, man har
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med sig, kan bygge samfund … og med ungdomsoprøret i
1960’erne og 1970’erne var kærlighed et kodeord, men i den
fri kærlighed som fri sex, hvor følelserne syntes at sidde i
kønsorganerne, blev vigtige følelser som menneske negligeret.
Nogle vil mene, at de igennem parringsstorme undslipper
kedsomhed og ensomhed. En entydig kærlighedsromantik
skaber forestillinger, hvor drømmene skal udleves. Og hvis
alle ens store følelser skal udløses og perfektioneres, risikerer virkeligheden at sprænge, som en ballon, der bliver pustet for meget luft i; som de drømme om revolution, der går
galt, fordi menneskene i dem ikke ved, hvordan de skal bygge op; eller ikke vil gøre, hvad det kræver,” tænkte Moma,
og nu var jeg klar over, at min indsigelse om, at seksualdriften kan være skrækindjagende voldsom, ville blive mødt
med et argument om, at driften kan bruges som drivkraft til
at sætte hele menneskets energi fri. Fokus kan flyttes.
Sidst i min fysiske tilværelse var jeg ærgerlig over, at Freuds
seksualteorier havde præget mig så stærkt. Jeg kunne jo påstå, at Moma ikke kunne udtale sig om mænds seksualitet.
Men Moma havde levet blandt mænd hele sit liv, havde et
godt ægteskab med onkel Trom, og der var noget, som Moma
ikke havde fortalt mig, dengang jeg var Tais, og som jeg nu
havde fået erfaring med.

19. Accept af afsked
I sin læsning af Feilbergs bog om sjæle var Moma standset
ved en historie om en hyrde, der til en fredløs sjæl siger:
Herre Gud hjælpe dig og være dig nådig, hvor dødningen
svarer, at han er blevet løst.
Det var, som om pust af genkendelse listede sig ind over
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Moma, og jeg vidste ikke hvorfor.
Nu havde jeg fået det at vide.
I min nye tilværelse havde jeg mødt én, der kort før mig
var blevet løst med Momas hjælp.
Det var den unge mand, Michael, som hun havde været
kæreste med i sine teenageår. Han gik på Kunstakademiet i
København, på arkitektlinjen, og var fire år ældre end hende.
Hun havde fortalt mig, at han havde taget hende med på
en rasende biltur igennem Tyskland, Frankrig og Spanien,
og i van Gogh-farvede sommerdage havde hun mødt tyske
middelalderbyer og kirker, akvadukter og arenaer fra Romerrigets tid, vandret i et af artitekten Le Corbusiers modernismehuse i Poissy ved Paris, og hun og Michael havde
besøgt det gigantiske Louvre.
Med et udvalg af verdenskendte billeder som postkort
købte hun ét af en mindre kendt maler i museumsbutikken.
I en hule, hvorfra man ser op til et lysende trækors, står en
munk, hvis hætte skjuler øjnene, og han holder en ung, ligklædt kvinde under armene. Hun er smuk, selv med maddikehvid hud. En solhærdet yngling med bodybuildermuskler
og rødt lændeklæde ligger på knæ ved hendes ben, og hans
sorte hårlokker snor sorg om hendes lår.
Moma havde engang vist mig postkortet. Som Tais syntes
jeg, at billedet udtrykte koloristisk kærlighed til det døde,
og jeg tænkte, at motivet var banket lige ind i noget underbevidst hos Moma. Og så var der munken, der gik i ét med
hulens mudderbrune og pirkede til noget dunkelt i mig,
som jeg ikke brød mig om: noget med, at munkens lovlige
kærlighedsliv skal isoleres til en højere, åndelig forbindelse
til Gud.
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Moma har stadig postkortet. Nu hænger det på den opslagstavle, hun har i sin stue i lejligheden, så hun også fra
sofaen, lige som fra sin stol i arbejdsværelset, kan kigge på
vigtige begivenheder fra sin verden; og en dag fik hun mit
aftryk, som støtte. Det vender jeg tilbage til.
Rejsen med Michael bevarede hun alene som indre billeder. Det gjaldt også synet af La Sagrada Familia i Barcelona,
Gaudis himmelstræbende mønsterværk af en knoglekirke,
kaliffens hovedsæde Alhambra i Granada i Andalusien,
med kniplingsornamenterne i sten … tæt ved den hulelejlighed, jeg havde boet nogle måneder i som Tais … og Cadiz,
hvor vandet og luften blandede sig i lys, så dagen ved havet
glimtede serafblåt.
Michael havde også sørget for, at hun hver måned fik
sendt et magasin, der bragte reproduktioner af verdensberømte malerier igennem historien, og omtale af kunstneren.
Michael fortalte den 17-årige, at hun skulle undgå cigaretter, spiritus og narkotika. Han passede på Maritte, imens
han selv gik til ved at fylde sig med stoffer, der var moderne
dengang, som de ferietabletter, der også holdt ham vågen
under turen. Hans aggression slog ud, og den unge Maritte
blev bange og ville ikke se ham mere, da de kom hjem.
En dag, et par år senere, fik Maritte et telefonopkald fra
Michaels lillesøster. Han var død, tilsyneladende af en overdosis; og langt senere var Moma på grund af mig ved at åbne
sig for den anden verden, og hun så glimt af et par røde øjne.
Det var tilsynekomsten af øjnene, og hvad der videre skete, hun ikke havde fortalt mig om.
Dengang ville hun styre sin information til mig. Jeg skulle
ikke blive endnu mere optaget af død, og øjnene var vel bare
nogle, der kom til hende, sådan fra ingenting, mente hun.
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De røde øjne blev ved med at vise sig, og forbindelsen til
Michael kom igen i Momas tanker.
Efter Maritte fortsatte Michael med at mislykkes med kvinder, og flere, som havde kendt ham, fortalte hende, at han
troede, at han ikke kunne elske. Det havde andre fået overbevist ham om.
”Det er sludder, at han ikke kunne elske. Han elskede mig …
og sin gamle, eksemplagede hund, som måtte aflives, imens
jeg kendte ham. Han sørgede over sin hund,” lød Moma nu;
og det ansigt, hun havde set som Michaels, viste sig en dag
omkring de røde øjne, og forsvandt igen.
Moma frygtede, at synet kom tilbage, og Michael måtte
have det blik, der så tit havde mildnet hendes eget. Hun var
i gæld til ham. Hun skyldte ham noget. Han havde vist hende en verden af kunst og andet skaberarbejde, der var i det
sublime og kunne gives videre, fra generation til generation.
Evnen til det sublime hang sammen med mennesket.
*
En anden situation levede sig ind over erindringen om Michael.
Moma var tilbage ved kalkmaleriet over udgangsdøren i
den ortodokse, russiske kirke, hvis friere forhold indgik i den
studietur, som hun havde deltaget i under Gorbatjov-tiden.
Maleriet var centreret om et ungt, smukt mandeansigt med
glødende kinder. Hans samsonhår bølgede ud over scener
af menneskeslagteri og rædsel, og hans øjne blussede imod
hende. Hun vristede sig fri af hans blik, forsøgte at overskue
maleriet i hele dets længde og blev ramt, som i en tilintetgørelse. Den unge mand skulle forestille djævelen.
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Djævle, dæmoner, Fanden, Satan, Lucifer, faldne lysengle,
eller hvad den slags kaldes, og som altid er klar til at indtage
villige sjæle for at splintre dem, som udtryk for det onde,
måtte have modstand. Dér, da hun turde se ind i den unge
mands øjne igen, fandt hun sin tro på, at det var muligt at
samle i stedet for at sprede; og den gæld, som hun havde til
Michael, skulle betales tilbage.
Moma koncentrerede sin kraft udad. Hun sendte en besked til universet om, at Michael kunne elske, og hun hørte
meddelelsen runge i galaksehjørnerne og blive indtaget, som
bidder af et gallamåltid. Alligevel gentog hun ordene, i al sin
tvivl på, om den slags virkede.
Universaltankerne flaksede Moma til en historie fra Bibelen, som hun holdt meget af; fortællingen om de første syndere i verden, Adam og Eva, der brugte den vilje, de åbenbart
havde fået, til at overtræde det eneste forbud i Paradis.
Ved at spise af frugten på kundskabens træ lærte de at skelne mellem godt og ondt.
Mennesket finder ud af, hvad der er godt, ved at kende det
onde, og modsætninger bevæger sig altid i forhold til hinanden, havde Moma uddraget i forbindelsen mellem læsning
og erfaring. Intet stort uden småt. Intet større uden mindre.
Intet grimt uden smukt. Intet værre uden at vide, hvad der
er bedre. Det var den måde, man kunne kende forskel på, og
kende verden; som Poeten også havde digtet udfra.
Samtidig var Moma tiltrukket af ideen om, at vi aldrig var
ladt alene, da Gud ifølge historien måtte overgive Adam og
Eva og alle senere generationer til dødeligheden og de tilbud,
der fristede uden for haven.
Menneskesjælen havde fået en indre vejviser med sig,
som Moma kendte i ordet ”samvittighed”; og hun rørte ved
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den tanke, at den kosmiske, livgivende kraft, som mange
benævnte Gud, kunne være der for mennesker, der havde
negligeret sjælen og pustede ånde i forbindelsen igen.
Moma læste i Bibelen med jævne mellemrum for at forstå
det kulturelle verdensbillede, der stadig var viklet ind i nutiden. Hun trådte ind i ordene for at se, hvad der skete, og i
sproget og historierne blev hun ofte løftet af det anderledes,
som var så fremmed og kendt.
Det evigt gode blev sat i spil med alle de interesser, som
indebærer, at mennesker gør dét onde, som de ikke vil, og
undlader at gøre det gode, som de gerne vil, og hun prøvede
at finde indhold i ord som nåde … og synden, som jeg mente, var det mest håbløst forældede og belastede begreb.
Som Tais mente jeg, at synderen er en uselvstændig, lille
skoledreng, der sættes i den sorte skole, med Gud som tugtemester, og Moma fik endnu en gang vendt op og ned på
det hele.
Jeg var kommet ind i hendes tankegange om, at mennesket
ikke er stærkt nok til at holde sig selv på plads.
Selv med en gud, livsenergierne, samvittigheden eller
hvad som helst som støttepædagog gør mennesker dumme
ting, og der kunne være en åbning i at se sig selv som dét,
nogle vil kalde en synder: som det uperfekte menneske, der
har muligheden for at vinde indsigt og blive tilgivet i verden
og af den større magts storsind, der i den kristne sprogbrug
bliver kaldt nåden.
Med mit ry for at læse moderne forfattere, der kuldkastede
det vedtagne, havde jeg også læst en roman, som fortalte om
englene, der blev arbejdsløse og degenerede ved Guds død,
indtil de blev til altskidende måger; og jeg har dikteret de
foregående linjer til Moma, for at I bedre kan forstå hende;
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som jeg har prøvet at forstå hende, som hun har prøvet at
forstå mig og Poeten, som … slut med al den forståelse.
Moma havde sendt besked til rummet om, at Michael kunne elske, og senere fik hun den idé at sende en velsignelse
til ham, i flere omgange. Alt dette her medvirkede til, at han
blev forløst, lige som jeg blev det, og hun så ham igen med
de øjne, hun havde elsket som ung, i stedet for dem, der
havde vist hans pine. Han er nu min ven, dér i den anden
verden, og han håber, at det en dag bliver moderne at bruge
Moma-midler til at fjerne røde øjne.
For eventuelt interesserede brugte hun den aronitiske velsignelse, fjerde Mosebog, kapitel 6, vers 24-27:
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig.
Herren løfte sit ansigt mod dig
og give dig fred.
Ja, I må undskylde. Men nu, da jeg er kommet igennem den
tvivl, der gjorde mig immun over for den slags, synes jeg, at
det er nogle af de smukkeste ord, jeg kan høre, og Moma fik
virkelig meget ud af at læse Bibelen.
*
Jeg havde engang kæmpet med mit speciale i sommerhuset.
Moma sad over for mig i sofaen med Paulus’ breve til menighederne, og smilede.
Jeg spurgte, hvad der var at smile af.
Hun fortalte, at hun havde indset det barokke i troen på,
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at det, der bliver kaldt udvikling, automatisk styrer sig selv
henimod en stadig større fornuft. Jeg spurgte hende, om den
konklusion havde noget at gøre med Paulus’ breve.
Som Tais mente jeg, at hans breve var svar på kiv, almindelig uenighed eller tvivl i menighederne, og brevene blev
siden et teologisk grundlag for kristendommen, som kirke
og de evigt stridslystne kunne kriges videre om, og kriges i;
selv om jeg nu var overbevist om, at der også i den kristne
historie måtte have været en del mennesker, der opførte sig
anstændigt.
Under alle omstændigheder var kristendommen ikke videre morsom.
- Næh, der er ikke så meget at smile af i Paulus’ breve. Men
her har jeg lige læst, at Paulus opfordrer en af menighederne
til fordragelighed, sagde Moma og trykkede en pegefinger i
bogsiden, imens hun så over imod mig og smilede videre:
… og så kom jeg i tanker om et udklip, jeg har gemt … med
en, der mener, at mennesker i dag kan alt intellektuelt, men
følelsesmæssigt stadig er på neandertalerstadiet.
Jeg følte mig ramt, selv om Moma måske bare prøvede at
få mig i bedre humør.
Som Tais vidste jeg godt, at udvikling og fornuft også hang
sammen med at blive bedre til følelser, selv om jeg først nu
er ved at finde ud af, hvordan hjerne og hjerte kan forenes.
Men mennesker har også lagre af glemte erfaringer med
sig, som kan aktiveres til et større liv, og jeg var blevet klar
over, at Moma havde haft nogle særlige oplevelser med sin
egen udvikling.
I den række af kurser, som Moma engang havde været på
… de kurser, hvor hun prøvede nogle af øvelserne af på mig
efter Psykiatrisk Hospital, hvor jeg ikke ville leve … var der
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en særlig session, som påvirkede Momas livssyn.
Jeg havde ikke orket at høre om hendes glade erfaringer fra
de uger. Nu havde jeg set de billeder, der kom til hende på
kursusejendommen.
Altså … Hun lå på en skumgummimadras lige som de andre deltagere, i et mørklagt rum, med et tæppe over sig, og
kursuslederen, der var psykolog, ledte holdet ind i en fantasirejse.
Moma startede med at være en vanddråbe i et ocean, hvor
hun vuggede på overfladen. Lyset fra oven glimtede ned
over hende, og hun blev en del af en mægtig enhed.
Derfra gled hun over i en tilstand, hvor hun kiggede ud
mod frysende fyrretræer, der lå på den anden side af en
vildtstrømmende bæk. Skovens stedsegrønne skær fortættedes i et skumringslys. Hun opdagede, at hun kiggede på omgivelserne fra en hule, med brune, høje vægge, og endelig så
hun ned ad sig selv.
Hun fik øje på pels, stride, tynde hår, over hele sin forside, og nederst var der en aflang, knortet tingest. Hun var et
urmenneske; og mand.
Billedet blev erstattet af en kvinde med store, tunge bryster under våd uld og udslået hår, som vinden flettede i svøber, der piskede hendes ansigt. Dernede, ved bunden af det
fjeld, hun stod på, druknede hendes mand, vikingehøvdingen, og deres to store sønner. Tre af de hjemvendte både
var brækket op af klippesten, som stormsøerne havde kastet
dem ind i.
Vinden hvirvlede til side, og fornemmelsen af uvasket
hud og røg blandede sig med stilheden i knogler og lemmer,
der var tømt for liv, som lammeskindene under hende.
En munk i brun kutte trådte ind i langhuset. Et fremmed

183

væsen, der talte venligt, bad for hende og endelig bød hende at stå op og leve for sine andre børn og den dreng, der
kun var få måneder gammel. Hun gjorde, som han sagde,
og de to knyttede bånd til hinanden, der blev ved med at
holde.
Så blev oplevelsen af noget, der var sket for 1.000 år siden, erstattet af en svævende tyngde.
Hun fløj med sine arme som vinger i en Tolkien-mørk
himmel og kom ind over en dyb kløft med takkede tinder
omkring sig. Nederst i kløften lå en ubevægelig, forvreden
skikkelse, i en lang, hvid kjole, med et bånd under brystet.
Hun fløj tættere på og undrede sig ikke, da hun opdagede,
at det var hende selv, der lå der; i hvert fald var det hendes,
aflagte fysiske krop, i en meget ung version.
Moma havde fra sine yngste dage fået affærdiget sine oplevelser med, at hun havde for megen fantasi. Langt senere
kom hun ind i, hvad der kan kaldes et opklarende humør.
Hun læste, at det er noget nær de samme hjerneprocesser,
der går i gang ved fantasi og erindring, og hun var tilbage
hos Sokrates ifølge Platon, hvor vi bliver mindet om noget,
vi har vidst på et tidligere tidspunkt.
Sokrates kommer frem til, at viden og erindring hører
sammen.
Erindrede hun en verden på tværs af tider? I hvert fald
blev hun ikke skræmt ved tanken.
Hendes deltagelse i et universelt forløb blev en forestilling, som hun oplevede som sandhed, i hele sit væsen, og
som hun bedre kunne klare sin nuværende verden med,
virkelighed eller ej.
Langt senere kom hun til at tænke nærmere over kjolebåndet under brystet, som hun så sig selv med i kløften.
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Det skete under gennemgangen af Poetens historie. Moma
fik den følelse af stramhed under brystet og ved tindingerne, som hun følte sig bedst tilpas med som lille pige. Hun
kunne ikke forbinde fornemmelsen med andet og skubbede
foreløbig enhver tanke om sammenhæng bort.
*
Efter gåturen over Kløvermarken og igennem Christiania
var Moma klar til den konfrontation, hun havde udsat
længst muligt af frygt for, at følelserne fik tværet hende ind
i noget, hun ikke kunne overskue.
Under gennemgangen af Poetens digte var der to, som
hun havde lagt til side og nu samlede sig om. Det var ”A
Valediction. Forbidding mourning,” og en strofe i ”The
Canonization.”
Digtet med titlen ”Et farvel. Forbudt at sørge” havde noget
om to sjæle, der var én, som Poeten havde ment, at breve
var en manifestation af. Strofen i det andet ”Helliggørelse”
handlede om kærlighedens kraft. Det var en strofe, der fik
hende til at tænke på det digt, ”The Kite,” som jeg havde
givet hende.
Hun satte sig til rette i sin sofa, med pyntepuderne af silke mod sin ryg, åbnede munden for et karamelbolsje, som
hun pressede mellem tunge og gane, og sødmen sad fast, da
det blinkede af sollys i stuen.
Hun kiggede ud af vinduet.
Solen var gået væk bag etageejendommen over for.
Hun kunne ikke se, hvor glimtene kom fra og prøvede at
koncentrere sig om det første digt, ”A Valediction. Forbidding mourning.”

185

Poeten forberedte en længere rejse, og digtet skulle være
skrevet til hans kone Ann.
Det var umuligt at overføre digtet professionelt til dansk,
uden den kyndige oversætters viden om sproget og sprogbrug i den engelske renæssance.
Men ordene klingede kendt, og hun fandt hurtigt mening
i digtet.
Det var om at acceptere afsked.
I de første linjer læste hun om mennesker af dyd, der
mildt siger farvel til verden, og hvisker til deres sjæl, at den
skal gå, mens nogle af deres venner siger, at åndedrættet
er væk, og andre siger nej, og et ”vi” bliver opfordret til at
smelte sammen, uden tårefloder og sukkenes storm.
Elskeres almindelige, jordiske kærlighed kan ikke tillade fravær, fordi fraværet fjerner den genstand, som gjorde
kærligheden.
Men Poeten når frem til, at denne adskillelse af to sjæle,
som er én, endnu ikke er et brud, selv om han må tage af
sted.
Adskillelsen er en udvidelse; lige som guld, der strækkes
ved at slå det luftigt tyndt; og hvis de nu alligevel er to, kan
cirkelpasseren udtrykke deres forhold.
Sjælen, der bliver hjemme, er det stående ben af passeren,
der kun bevæger sig, hvis det andet ben af passeren gør det;
og læner sig frem, lytter efter den anden, hvis denne sjæl
bevæger sig langt væk, og retter sig lige igen, når sjælen
kommer hjem.
Fastheden i den sjæl, der bliver hjemme, gør den andens
cirkel sikker, og får denne sjæl til at slutte, hvor den begyndte.
”Uanset hvem digtet var eller er til, bliver jeg hjemme
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lidt endnu, og jeg skal nok lade være med at sørge,” lovede
Moma.
Vandet samlede sig i hende, for at bryde ud igennem hendes øjne, og jeg pustede dråberne tørre, og hun blev trøstet,
og knasede den lille rest af sit karamelbolsje.
*
Ja, jeg pustede.
En dag havde hun hørt det skrat fra radioen, der betød, at
hun skulle lytte. Den sang, som kom lige efter, kendte hun
fra et Dansk Melodi Grand Prix, hvor den var blevet nr. 2.
Teksten blev sunget på engelsk, af en ung mand, og først nu
bemærkede hun ordene.
Teksten handlede om én, der er kold og fryser og igen er
alene, og bliver ved med at kæmpe, imens havet lader ham
synke som en sten, og han beder den, han synger til, om at
trække ham tilbage i lyset, hvor hans skjold er hævet højt.
Moma kurede over teksten om dette evige hav, der er lige
til at synke i.
Til gengæld var hun interesseret i omkvædet, der gentagne gange fortalte, at hovedpersonen i sangen stadig åndede.
Åndede ånder?
Hun blev ved med at have spørgsmålet i sig og var alligevel ikke sikker på, at sangens omkvæd havde med mig at
gøre, og den slags tvivl kan altså tage energi, også fra en ånd.
Forårsbriser puster skarp lugt, med løfte om nyt lys, til
lungerne, sommerens vindstille hvisker i huden, efterårsblæsten gisper de vildeste omfavnelser til de inderste dele,
og vinterlandskabernes frostluft brister i næseborene og
cirkulerer til varme i en modtagelig krop.
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Universets åndedræt, der bruger luft som et redskab, var
også mit, og mennesker kan blive beåndede.
Moma lagde Poetens digt om afsked fra sig på stuebordet.
Hun lyttede.
”Der sker noget vigtigt omkring mig”, tænkte hun, og undlod at læse mere af Poetens hånd. Hun måtte vente til næste
morgen, hvor træthed ikke kunne fange hende som mørke.

20. Digte leder til det glemte
En aften spiste Moma og onkel Troma som sædvanlig middag, imens de så tv-nyheder, vældigt oplivede i deres vurdering af, at nyhederne var blevet til underholdning, som
nærmede sig amerikansk tv.
De to mente, at indslagene manglede information, og sammenhængen blev udelukkende seerens gentagne følelse af,
at verden var et skræmmende sted.
Som så ofte før diskuterede Moma og Trom nyhedsdækningen uden at høre ret meget af, hvad der blev sagt fra
skærmen, og en stor gadedemonstration med voldelige indslag fik den kommentar, at aggression kan være en samling
af alt det, der er galt i ens eget liv.
- Vi kan slukke, når vi er så utilfredse, sagde Moma under
gumleriet af gravad laks, stuvet spinat og stegte kartofler.
- Jeg kan godt lide at følge med i, hvad de nu har fundet på. De er vel bange for, at seerne zapper til noget andet,
hvis udsendelsen er seriøs. Men sikke en virkning, det ville
have, hvis alle nægtede at se nyheder som underholdning,
sagde Trom.
Det var der nu ingen chance for, mente Moma. Hun fortalte Trom om redaktøren, der havde skrevet indsigtsfulde
artikler om EU, uden en eneste kommentar fra læserne.
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Så var hans hund død, og han skildrede sin sorg på samme
plads i avisen som artiklerne om EU, med begravelsen i haven, hvor hunden ville få udsigt over det naturområde, den
elskede at løbe i, og der blev læserstorm.
Artiklen om hundens død var den mest aktiverende i avisens historie. Moma sagde, at hun nok ville have været en
af dem, der læste den historie, og sådan bevægede debatten
i Danmark sig også.
Det var interessant at høre for mig.
*
Jeg så næsten aldrig fjernsyn i mit voksenliv som Tais; mest
den amerikanske fiktionsserie ”Friends”, hvor skuespillerne opløste vanskelige situationer i en vittighed og latter, og
hvor venskabet tålte selv de største dumheder og pinagtigheder.
Samtidig misundte jeg Moma hendes evner til at klare
hverdagen. Moma smilede, sang og lo meget, særligt hvis
hun var i dårligt humør.
Hun havde fortalt, at hun kunne udelukke tanker, der ellers kværnede rundt som motorcykler i hovedet; denne frygtelige larm, som jeg kendte alt for godt og gik i panik over,
at jeg ikke kunne få væk samtidig med, at jeg var bange for
tanketomheden.
Nu oplevede jeg Momas sang indefra; hvordan elskede toner rislede sig ind i mørke stemninger, der blev til tyngden
af lettede kropsceller, så hun blev i rigtigt, bedre humør.
Virkningen var umulig at planlægge. Men bevægelsen var
mere interessant at iagttage end tv-serier, og nu kunne jeg
den selv; altså uden den fysiske krop.
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Jeg vil tro, at det var noget af det samme som at riverrafte
i champagne.
Mit lys blev stadig større og mere kraftigt, mente Moma, og
der var brug for en del bobler næste morgen.
Onkel Trom gik på arbejde, og Moma satte sig i sofaen med
Poetens strofe fra ”The Canonization” og digtet ”The Kite”,
som jeg havde givet hende.
Hun læste begge dele højt på det engelsk, ordene var skrevet i, og lagde mærke til, hvordan det lød.
Først strofen fra ”The Canonization”, og så ”The Kite”, som
hun havde fundet og læst på mit gamle værelse, en gang til.
We can die by it, if we live
by love,
and if unfit for tombs and hearse
our legend be; it will be fit for verse;
and if no pieces of chronicle we prove,
will vield in sonnets pretty rooms
as a well brought urne becomes
the greatest ashes, as half-acre tombs
and by these hymns, all shall approve us
canonized for love.
Love surrounds the kite with height;
the firmament answers each knock with a star;
day surrounds the night with light.
The bowing head looks for the heart as a guide;
the jumper knows he’s the only bar;
love surrounds the kite with height.
Sunbeams carry as their freight
the lightness of now, the nearness of far.
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Day surrounds the night with light.
“Let the music catch me, even if I slide”.
thus spoke the hand to the guitar;
love surrounds the kite with height.
Stars dart the darkness dotted bright,
when the wound starts blinking it’s a scar.
Day surrounds the night with light.
This is the tail of a kite in flight
from dusk to dawn, I am to you are.
Love surrounds the kite with height.
Day surrounds the night with light.
“ Det ville være umuligt at kalde dette her sprog for herre i et
tankeprojekt. Det er poesi, og der er tiden til forskel … omkring 400 år mellem, at de to digte er blevet skrevet … med et
besynderligt sammenfald i tonen. Digtene er som tvillinger,
der har levet sammen i livmoderen, under den samme hjerterytme, med den samme næring og de samme påvirkninger
i fostertilstanden, og ligner hinanden, men er forskellige alligevel, og får forskellige liv.”
Moma sad tavst, med de billeder, der sendte hende til renæssancen.
Hun var en lille pige, i en kjole med bånd under brystet,
med det lange hår strammet og samlet bagtil, under en kyse.
Hun var i en stue, der lugtede af smattet sved, med svære
træmøbler og blyindfattede vinduer, der blinkede solfarver i
de løstsvævende støvkorn, og hun overlistede plankegulvets
hang til knirk og kom frem til en meget ung mand, der sad
ved et bord midt i stuen og skrev, med en skrattende fjerpen.
Han var i en hvid, poset skjorte, med mørke knæbukser over
hvide strømper, og havde skulderlangt, mørkt hår.
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Hun lagde sine hænder på hans knæ. Han vendte sig
imod hende, og billedet gik i sort. Hun vidste, hvem der
ville kigge på hende, og turde ikke se det.
”Lige som jeg tror, at jeg har klaret det værste, kommer
der noget nyt, og jeg tænkte altid, at det værste, der kunne
ske, var, at Tais skulle forsvinde fra mit liv, og det gjorde
han …. ikke. Tais som Poeten? Og så hopper jeg også lige
400 år tilbage, eller … Stol på forbindelsen, Maritte, og følg
med.”
Der var tumult i Moma, som om hun rullede et mørkegardin ned til det, hun ikke ville se, og gardinet stred for
at gå op.
Så tog hun en af de pauser, jeg efterhånden kendte så
godt.
Hun hentede støvsugeren i kosteskabet, og maskinen larmede og stødte på de møbler, der ikke flyttede sig, når hun
rasede igennem stuerne.
Støvsugeren kom tilbage i kosteskabet, og jeg kender
ingen fysiske, der kan trække vejret så langsomt, som
moster kan, når hun beroliger sig selv. Det er, som om
åndedrættet vifter hendes tæer, før det går retur, og sofaen
tog knirkefrit imod hende.
”Så er jeg klar igen. Det er jo et venligt ansigt … Du har et
venligt ansigt. Sådan er det, er det ikke?” spurgte Moma, og
jeg fulgte hendes tanker, tilbage til dengang, hun var lille
Maritte, der sov i sin etageseng over lillesøster Kerstin, min
senere mor, og var sikker på, at hun skulle dø. Hun kunne
ikke få luft; og for første og eneste gang i sin barndom gik
hun ind til sin far og mor Gugger om natten. De lod hende sove imellem sig i dobbeltsengen, og hun kom over sin
panik.
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”Jeg har kendt Poeten, og jeg døde, da jeg var en lille pige.
Han blev forfærdelig ked af det!”
Konstateringen kom til hende, som om hun havde fået en
tanke om at huske opvaskemiddel på sin indkøbsseddel, og
Moma knyttede sine hænder mod hinanden for at bevare
sin uventede ro.
”Jeg må være ved at vænne mig til det her … det MÅ jeg
være. Og jeg kan aldrig få sikkerhed for, at min angst for at
dø den nat var tidspunktet for den lille piges død, 400 år
tidligere,” tænkte Moma, der igen måtte foretage sig noget,
så tanken om en mulig forbindelse ikke fik en chance for at
vokse sig stor, og skræmme hende.
*
Moma havde brug for at se på digtene igen, også i deres
indhold, og hun lavede en hurtig oversættelse, først af strofen fra ”The Canonization”:
Vi kan dø af det, hvis vi lever
af kærlighed,
og hvis vores eftermæle er uegnet
til grave og ligvogne, vil det passe til vers;
og hvis vi ikke har krøniker at vise frem,
vil det hvile i sonettens kønne rum,
som en velbrændt urne bliver til
den fineste aske,
som store gravmæler,
og ved disse lovprisninger
skal alle erklære os
helliget til kærlighed.

193

”En hyldest til evighedens kærlighed, mumlede Moma, og
gjorde ”The Kite” til dansk, ikke som villannelle, men med
indholdet intakt.
Kærlighed omslutter dragen med højde;
firmamentet besvarer hvert bank med en stjerne;
dagen omslutter natten med lys.
Det bøjede hoved ser mod hjertet som fører,
springeren ved, han er den eneste hindring.
Kærlighed omslutter dragen med højde.
Solstråler bærer som deres last,
lethedens nu, det fjernes nær.
Dagen omslutter natten med lys.
”Lad musikken fange mig, selv om jeg glider”.
Således talte hånden til guitaren.
Kærlighed omslutter dragen med højde.
Stjerner spotter mørket, plettet lyst;
når såret blinker, er det er et ar.
Dagen omslutter natten med lys.
Dette er halen på en drage i flugt,
fra skumring til gry, jeg er, som dit svar.
Kærlighed omslutter dragen med højde;
dagen omslutter natten med lys.
Jeg susede som en drage, der får mere snor i vinden, og
Moma så ud, som om hun ville lade sig føre med. Hun forlod
digtene og drog på biblioteket.
Moma søgte mellem bogtitler. Det eneste, der tiltrak, var en
bog, som en bibliotekar havde stillet frem på en hylde. Bogen
hed ”Lyden af vanvid.”
”Så kan du godt stoppe!” meddelte hun mig og bladede
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alligevel i bogen, uden at finde noget, og regnede med, at
hun ville vende tilbage til lejligheden uden at være ført til
noget nyt.
Moma gik inden om Amager Centret på vejen hjem, til bogog papirforretningen, og så stod bogen der, med sin forside
lige imod hende.
*
”Sjælerejser” var skrevet af en hypnoseterapeut, en Michael
Newton, der ved at bruge nye spørgsmål modtog nye og
uventede svar. Han fik, ifølge bagsideteksten, besked om livet mellem livene, ud fra 29 menneskers fortællinger under
dyb hypnose, og skildrede derudfra, hvad der foregik i den
åndelige verden.
Terapeuten hørte disse hypnotiserede berette om, hvad der
skete imellem tidligere inkarnationer, hvordan det føles at
dø, hvem der møder én i dødsøjeblikket, hvordan den åndelige verden opleves, og hvorfor vi vælger at komme tilbage til
jorden, til bestemte liv.
Jeg havde stadig kun indsigt i en del af det åndelige liv, og
som jeg tidligere har nævnt, er der meget, jeg ikke må fortælle om. Det skal I selv opleve.
Men som I efterhånden ved, søgte Moma erfaringer fra
mennesker, der evnede at sætte ord og mening til besynderlige hændelser, hun selv havde været igennem, så hun ikke
følte sig alene og troede, at hun var blevet underlig i hovedet.
I denne bog var der også brudstykker, der klang i hende.
Samtidig læste hun her som i andre tekster forbi dét, der
kunne ligne manualer til, hvordan livet på jorden eller uden
for var, eller skulle leves.
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Der er skrevet mængder af bøger, der beretter om livsændringer, kødfyldte eller kødløse, afhængigt af den skrivendes
forestilling om det gode liv, og hvor muskelpansring, mave-,
bryst-eller ansigtsoperation havde gjort nogle mindre angste
over for omgivelserne, når kroppen nu var alt. Tanker om
kropsfejl og den ultimative død var umulige at møde i sit
spejlbillede.
Dét med døden blev der nu ikke skrevet meget om; budbringerne var bare blevet mere tilfredse, fortalte de smilende.
Nogle glade berettede også om, hvordan de var kommet
igennem til en ny livsbane, presset af sygdom, skilsmisse,
dødsfald i familien, økonomisk kollaps, ambition om at
være perfekt, og andre krisefremkaldende omstændigheder,
eller hvordan man kunne hjælpes til et bedre liv igennem
den spirituelle udvikling, som forfatteren selv var gået ind i,
og som var den rette; sådan som Bess havde fortalt Moma om
de sandhedskasser, hun gik udenom.
Noget materiale var afbalanceret og kunne indgå i en bevægende læreproces, uden spændetrøje, mente Moma.
Men i et samfund, hvor mængden af ord i forvejen var
overvældende, kunne udbuddet ligne en tilbudsavis, hvor
der ikke er garanti for kvalitet, men udelukkende varens
pris, i forhold til konkurrenternes.
Et valg indebar en beslutning, og man kunne blive slidt op
bare ved tanken om, at valget kunne være forkert.

21. Dragen mellem livene
Jeg fortalte engang Moma, at jeg ikke ville begå flere fejl.
Det var, efter at jeg havde indskrevet mig på russiskstudiet, hvor intet motiverede mig; og jeg havde prøvet at være
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natportier på et større hotel, efter at have søgt en tilsvarende
stilling på mindre steder.
Jeg mente, at jeg fik tid til at læse igennem sådan et job.
I stedet skulle jeg nu sætte mig ind i hotellets computersystem og have ansvaret, alene, for op til et par hundrede
gæster, nattebaren og hvad der i øvrigt kunne ske.
Jeg opgav efter tre dage, også i længsel efter selv at være
en af de gæster, der havde spillet musik eller optrådt på en
scene, og som kom larmende højstemte tilbage til hotellet.
Moma spurgte, hvordan jeg ville sikre mig imod fejl, og
hvordan jeg kunne vide, hvad der var fejl. En beslutning, der
i bagklogskabens øjne så mindre heldig ud, kunne være den,
der førte én videre ad veje, der nu engang blev ens egne, og
som ingen før havde levet, netop på den måde, mente hun.
Som Tais syntes jeg, at tankerne om muligheder blandede sig med umulighederne, som når jeg blendede grønsager
med den håndmixer, jeg havde købt i en genbrugsforretning;
og sådan skal det jo gå galt, eller hvad det nu gjorde, afhængigt af synsvinklen.
Jeg fik skrevet en hulens bunke digte, nærmest på fuld tid
igennem flere år, i en særlig stil, beregnet på dem, jeg kendte
i litteratur- og kunstnerverdenen.
Økonomien var ikke et problem, som den havde været det
for Poeten. Jeg havde arven fra far og mor.
Alligevel var jeg bekymret over penge. Jeg skammede mig
over, at jeg ikke forvaltede arven ordentligt.
Nu trak jeg ind i det håb, der gav mig plads til at eksistere
og udfolde mig, både som dreng og i de seneste år, og som jeg
ellers havde været ekspert i at glemme.
Som 11-årig havde jeg skrevet om mit syn på, hvordan verden kunne se ud i fremtiden.
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Min klasselærer havde sendt mit indlæg til et initiativ
under FN, om et globalt samarbejde for en bedre verden,
hvor udvalgte bidrag ville blive samlet i en bog. Titusinder
af udsigter til fremtiden indkom fra over 120 lande, og ifølge
det brev, som min klasselærer modtog, blev mit indlæg et af
bidragene.
Moma fandt senere teksten blandt mine papirer, både i
den engelske version, der skulle med i bogen, og som jeg
havde skrevet den på dansk.
Min oprindelige tekst som 11-årig lød således:
Det var første dag i ugen. Jeg stod op og gik ud i køkkenet for
at lave morgenmad til min mor og far.
Efter at have spist og vækket min mor og far, vaskede jeg
mig.
Før jeg gik i skole gav jeg dem hver et kys, og de sagde, at
jeg skulle have en god dag.
På vej til skole så jeg mange elektriske biler. Dem kan jeg
godt lide at se på, fordi de er så skægge. Det er dejligt, at vi
har så mange forskellige energiformer.
Jeg gik ind i klassen, og skoledagen startede.
I dag har vi følelser som fag. I dag skal vi lære om vrede,
og hvordan man styrer den. I sidste uge talte vi om, hvordan
glæde opstår.
Faget begynder om morgenen og slutter, når vi synes. Men
vi holder da også enkelte pauser.
I vores klasse er der både store og små fra 7 til 12 år. Læreren giver os lidt forskellig undervisning efter alder. I ugen
har vi seks skoledage. De går for det meste fra klokken 9 til
klokken 13 eller 14. De andre fag er: om tirsdagen geografi,
om onsdagen opførsel, om torsdagen biologi, om fredagen
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sprog, om lørdagen matematik.
I geografi lærer vi om verden, og om de mennesker, der
bor på kloden. Vi lærer også om, hvad der bliver dyrket de
forskellige steder.
I opførsel lærer vi, hvordan man opfører sig over for andre, og over for sig selv. Vi lærer også om samarbejde og
sammenhold og om, hvordan man siger sin mening, når
man er sammen med mange, andre mennesker, for i vores
samfund er der mange, der bestemmer.
I biologi lærer vi om dyr og planter og naturen, og hvordan
vi kan blive ved med at passe på den, så kloden kan blive
ved med at være ren.
I sprog lærer vi, hvordan vi skriver og staver klodens fællessprog.
I matematik lærer vi at regne.
I alle fagene lærer vi om noget, vi kan bruge senere i livet.
Fra 12 til 15 år i skolen lærer man meget om, hvordan man
klarer sig, når man er gået ud af skolen.
I vores samfund er der meget edb og teknik, så det lærer vi
meget om, og eleverne er også meget ude og besøge forskellige arbejdspladser.
I vores samfund er der ingen uden arbejde, og der skal altid være plads til flere på arbejdspladserne. Så alle familier
har penge nok.
Da jeg kom hjem fra skole lå der en besked til mig. Der
stod, at jeg godt kunne ringe til moster Ellen, ovre på den
anden side af kloden.
Jeg ringede hende op og talte med hende. Hun fortalte mig,
at hendes område lige havde haft valg, og at det var blevet
en kvinde, der havde vundet valget. Min mor havde ringet
op til kvinden og gratuleret med valget. Vi synes nemlig det
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er vigtigt at være med i det, der sker. Om aftenen hyggede
jeg mig med min far og min mor. SLUT.
Tais, 11 år.
Hvilken uskyldighed! Sådan var jeg som barn, og jeg havde
faktisk talt meget om en idealverden og følelser siden hen
med venner og bekendte.
Det meste blev til følsom snak, skriverier i kladdehæfter
eller følelsesudveksling i breve. Moma så mængden af mine
gemte breve og blev forundret. I brevene var det langt nemmere at være rigtig klog, end i hverdagenes møder med andre. Det er svært at lave om på.
*
Men fremtiden er meget afhængig af, hvad der bliver gjort
her og nu, og Moma havde talt med Nete om, hvor umuligt
det er at tænke sig til det, der endnu ikke er.
Moma satte en del kommende aktiviteter på kalender.
Samtidig havde hun så ofte set, at den bedste planlægning
kan knuses af noget, der ligner meteoragtige nedslag, og intet er statisk.
- Hvis du husker tilbage på, hvad du forestillede dig om
fremtiden for fem år siden og i dag ser på, hvordan det blev,
var det ikke til at forudse, sagde Moma til Nete, og jeg overvejede, hvad der mon var sket, hvis nogen på forhånd havde
fortalt Moma, hvad hun skulle opleve af nære dødsfald og
mig før og efter, at jeg var gået over.
- Du har ret. Ha! Problemet kan selvfølgelig være, at dét,
man så kigger tilbage på, er den rene katastrofe. Men jeg
ser, hvordan du kommer igen vanskeligheder; og jo: jeg har
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oplevet og nået meget, som jeg aldrig kunne have forestillet
mig. Meget af det var godt, og ved at tænke på den måde kan
det lysne lidt forude, sagde Nete.
Nete kastede sig ind i verden med en ambitiøs, dyb lærelyst; den lærelyst, som først blev rigtig frisat for mig i min
nye tilværelse, og som var ved at give mig modet til at prøve
en ny omgang med livet på jorden.
Det var Momas læsning af hypnoseterapeutens erfaringer
med livet mellem livene, som han havde hørt dem fra klienter i dyb hypnose, der havde sendt mig ind i fremtidstænkningens egne.
Jeg kom nu tilbage til de sentenser, der havde sagt hende
noget undervejs i læsningen, og som hun var ved at skrive
ind på sin computer i arbejdsværelset. Det var interessant at
følge hende undervejs.
” … Sjælevenner, åndelige vejledere og hvad der sker på
denne anden side … Det er umuligt at forholde sig til … i
hvert fald endnu. Men de hypnotiserede er åbenbart blevet
bedre til at acceptere udfordringerne i deres nuværende liv,
efter at de har oplevet sig selv i tidligere tilværelser … og jeg
gad vide, om jeg nogen sinde finder ud af, hvad der forbinder den lille pige fra renæssancen, der skulle være mig, med
Poeten? Og linket til Tais? I hvert fald … Ufærdige ærinder
gør det nødvendigt at blive genfødt, har jeg noteret her, og
i en læreproces kan en sjæl også nære ønsket om et knust
hjerte, og en tragedie … Skal det virkelig være så dramatisk?
… Hvad har jeg så skrevet … Sjælen gør, hvad den kan, for at
skabe harmoni, men meget kan vise sig helt forvrænget, hvis
et for umodent væsen skal tage imod … Der er meget af det,
han skriver om forbindelsen mellem krop, sjæl og ånd, som
jeg har læst før … Her har jeg noteret, at krop og sjæl skal
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være enige, hvis mennesket skal have del i den universelle
viden … og det indre selv er sjælens realitet … at være ude
af sig selv, komme til sig selv eller være sig selv; rastløshed
og forvildelse, eller stabilitet … Vores sjælelige evner udvikles igennem det, vi selv opdager, og dette her kan jeg vist
tilslutte mig: en kosmisk lektie er meget krævende … hvis
det altså er en kosmisk lektie, jeg har gang i … og smertelige
oplevelser, der rammer vores hjerte, er tilsigtede prøvelser
i vores liv; ofte noget af det hårdeste, vi kommer ud for…
Når jeg ser den slags på skærmen, virker det alt for hårdt,
og alligevel forstod jeg, da jeg læste om de hypnotiseredes
erfaringer, ud fra det kæmpestore perspektiv, som de nu så
deres eget liv i, hvor de kunne acceptere handicap, sygdom
og anden modgang. Jeg er selv blevet mindre, og større …
og vigtig for et eller andet. I hvert fald er det sådan, jeg føler det. Hypnoseterapeuten var også uhyre skeptisk, indtil
han havde hørt om liv mellem livene tilstrækkelig mange
gange. Selv om man selvfølgelig kan mene, at alle svaner
er hvide, når man bare aldrig har set de sorte … Men der
er også noget med en skaber og en universel bevidsthed;
og jeg har efterhånden læst tusindvis af sider om noget
af det samme, med mængder af forskellige ord, der kan
skabe forvirring i selv det mest ryddelige sind … og så …
dragen …”
Moma havde et gigabyte-øjeblik af forbindelse og noterede dét med dragen, som hun nu skrev ind på computeren.
*
I et af Michael Newtons interviews var der en hypnotiseret,
som fortalte, at han i den åndelige verden svævede hen mod
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den plads, hvor hans venner befandt sig, og fik en velkendt
følelse af sind, der trak i ham … som rakte ud efter ham.
Han sluttede sig til dem i tanken, og var hjemme; ved at få
fat i halen på deres drage.
”Få fat i halen på deres DRAGE. Tais-digtet om dragen og
dens hale … Dette her er fuldstændig usandsynligt, og nu
lugter jeg Tais’ cigaretter …”
Moma overvejede aldeles ikke, om Michael Newtons drage i den originale, engelsksprogede version kunne være en
rigtig drage, en ”dragon”, til forskel fra min ”kite”, svævedragen.
Moster, der selv havde røget i sine yngre år og var blevet
indædt modstander af cigaretter, sugede bare røglugten til
sig.
”Jeg ved godt, at jeg skal igennem dette her … og jeg kom
kun igennem mit første maratonløb i København, fordi din
mor … min søster Kerstin … cyklede ved siden af mig de
sidste kilometer. Jeg syntes, at de brosten, jeg skulle løbe
over kort før målet, lignede højhuse, der skulle bestiges, og
hun trak mig over med sin opmuntring. Så du eller I har
værs’go at være der, når jeg har brug for det!”
Det havde jeg og vi andre været hidtil. Moma skulle nok
komme videre, og hun kunne stadig kun tåle at få åbnet for
en smule ad gangen.
Det næste blev, at hun kørte med Poeten til Monte.
Han sad dér ved siden af hende i bilen, med sort tøj, det
mørke, lange hår og den kække, bredskyggede hat fra maleriet. Hun turde ikke kigge til siden og så ham alligevel, fra
det yderste af øjenkrogen.
Imens hun måtte bremse for en bil, der kørte lige ind foran
hende på motorvejen, blev Poeten til en gennemsigtig Tais,
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der svævede ind i hende, så hun mærkede mig bag sine øjne,
og så var jeg væk igen, og der var tomt på passagersædet.
Til gengæld kom en ny, transparent skikkelse imod Moma,
foran forruden. Moma kendte ham. Det var en stor digter,
ifølge mig, og død af kræft noget før, jeg skrev det speciale
om ham, som hev den sidste modstandskraft ud af mig.
Hans navn flimrede i hende, og så fik hun den tanke, hun
havde fået med Poeten. Hun kaldte aldrig Poeten ved sit rigtige navn. Han skulle ses som menneske og ikke blot identificeres med berømtheden. Denne digter skulle også kaldes
noget andet. Hun fik straks at vide, hvad det var, og troede,
at det var løgn.
Moma kom i tanker om, at jeg havde oprettet en profil på
Facebook med et tilsvarende mærkeligt navn, som jeg skrev
under, fordi jeg syntes, at der var noget flueagtigt ved at sidde fast i et universelt teknologinet. Moma havde svært ved
at styre bilen.
”En spøgefuld Tais? Jeg skal kalde digteren for SINGH PATERSON! Og han bliver ved med at stå dér, og fylde forruden.”
Moma prøvede at skubbe Singh Paterson tilbage, imens
hun forsøgte at koncentrere sig om at holde bilen på vejen.
Han blev ved med at komme frem imod hende.
”En af de mest iscenesatte digtere i vores tid; med sin lange
frakke, sine sorte negle, hageskæg og glatragede isse. Singh
Paterson … sikke et navn at få … Tais var vild med ham, og
han ser virkelig ud, som om han har noget at fortælle mig,
med lidt ludende skuldre … han er ikke glad for det. ALDRIG. Jeg vil ikke … og jeg må give ham lov til det!”
Moma holdt rattet i et brydergreb, imens Singh Paterson aflirede sin remse: Vand renser, vand nærer, vand giver nyt liv.
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”Nu står Tais bag ham, i sit nye, fine lys, men flimrer alligevel en smule, som om han er ængstelig for, hvad Singh
Paterson kan finde på. Singh Paterson er mørk,” registrerede
Moma, og Singh Paterson forsvandt, imens hun satte sine
indre netværk ind i søgningen af, hvad beskeden kunne betyde.
”Singh Paterson må have en vigtig rolle i dette her … der
betyder noget for både Poeten, Tais og mig. Det sort-hvide
foto af Singh Paterson, som Tais havde på væggen, og som
virkede truende. Singh Patersons samvær med stoffer og
alkohol, der kunne virke attraktivt på ubefæstede sjæle …
Singh Paterson som dæmon, der overtager Tais, og så slut
med dét? ... Nej. der må være en sammenhæng til alt det andet, selv om jeg ikke begriber, hvad den skulle bestå af … Jeg
må dybere ind i tiden, før Tais gik over, og finde den forbindelse,” mente Moma og anede det mørke, som kan sluge én.
Ikke nok med, at hun skulle vende tilbage til de dage, hvor
hun håbede, at jeg fik det bedre, og hvor hun særlig i den
seneste tid fik min desperation over mobiltelefonen, med
specialet som angstforstærker.
Det var også nu, hun måtte konfrontere sig med den dæmon, der havde hjemsøgt mig.
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3. del

Tilbage til
gerningsstedet
22. En skygge læser med
Vor verden er efter min opfattelse (som den som alle andre
bryder sig fejl om) en fundamental enhed, og dermed altid for stor til at papskiltene på den – de være sig formelt
knæsatte som politiske eller religiøse ideologier – kan være
andet end summende fluer på oksens ryg.
Linjerne ovenfor er fra en af Singh Patersons udgivelser året
efter, at jeg var kommet til verden på en fødeklinik i Rødovre, kl. 6.10 en smuk julimorgen.
På et tidspunkt under natteveerne havde min mor skreget,
at hun fortrød. Jeg skulle ikke ud. Det gjorde for ondt.
Alligevel blev jeg revet fra mit beskyttelsesrum, presset
igennem en tunnel og hørte et klip, der betød, at udgangen
var blevet stor nok til mit hoved. Jeg tumlede ud, og det skar
igennem mine øjenlåg, uvant som jeg var med lyset, og jeg
blev grebet i lemmerne, som af tænger, og det sved, og der
blev stukket og hevet i mig.
Det er ofte sundhedsproceduren for den, der starter med
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et babylegeme til sin sjæl; og det var ingenting i forhold til,
hvis jeg var blevet født for tidligt eller med en misdannelse,
som lægerne straks måtte rette op på, med operationer, slanger, apparater, plastre og nåle.
Ganske vist blev jeg lagt på min mors bløde mave og hørte
den hjertedunken, som jeg synkroniserede med i takt og rytme, forud for fødslen.
Men jeg havde også været i min mors nervenetværk af nervøsitet og bekymring.
Hun var ængstelig over verden, og jeg havde en sitren i
mig, som blev værre de kommende år, og kvalmede rundt,
ude af stand til at forbinde sig med resten af mit væsen og
det univers, jeg var kommet fra. Diskrepans, ville nogle kalde det,
Nu ved jeg, at det handler om ind og ud i en rundgang,
der kan slutte, og at det er noget af en udfordring at have
en krop og lykkes med opgaven ”menneske”, når der er så
mange hindringer i verden: som fattigdom, overbefolkning,
forurening, krig med alt, hvad krige medfører af elendighed,
og visse teknologiske nyskabelser, der også kan forkrøble
den slags processer. Men som jeg har set det, vil udfordringen som menneske være der, uanset hvilken tid vi fødes ind
i.
Det var kvalmen fra dengang, der fik mig til at huske.
Kvalmen var i Moma, selv om den var skvulp i forhold til
mine brakrok og -rul.
De citerede linjer oven for var indgangen på mit universitetsspeciale. Singh Patersons ord i bilruden om, at vand
renser, nærer, og bringer nyt liv, kunne være en slags trøst,
efter at jeg var sprunget i vandet. Det var ikke nok for Moma,
og hun havde gjort det sædvanlige, når hun måtte foretage

207

sig et eller andet og ikke vidste hvad. Hun var gået i gang
med noget konkret: mit speciale, som jeg havde haft øjne og
hænder, hjerne og endelige kval i.
Specialet var endnu mere ubehageligt at trænge sig ind i
end Poetens liv, og Singh Paterson havde nulevende familie, støtter og sympatisører, der havde kendt ham. Enhver
med ekspertise og lidenskab knyttet til Singh Paterson forfatterskabet og hans liv kunne mene, at hun vanhelligede
hans position, selv om hendes indgangsvinkel til Singh var
så speciel: hun ville finde forbindelser og ledetråde, der førte fra mig til Poeten, videre til Singh Paterson, og måske til
sig selv.
”Jeg aner ikke, hvad jeg finder, og uanset hvad der sker er
jeg sikker på, at jeg må igennem det. Jeg må ikke tabe realitetssansen … Singh Paterson kom selv til mig … og nu ikke
noget med at dele mig i to, som den oplevende og den, der
er med, for at bruge det oplevede i et projekt. Det var dét,
Tais gjorde. Han var i situationer, der ikke umiddelbart var
noget i sig selv, men kun midler til noget andet … Der er
ikke noget at sige til, at han tabte både mening og virkelighed,” mente Moma, og nej, nej; det ved jeg godt.
Jeg havde tænkt, at oplevelsen skulle bruges i et digt eller
i en tekst. Det styrede sindet, og hvad jeg bestemte mig for at
opleve, og ødelagde det, der kunne være blevet til oplevelse.
I mange år gjorde jeg skodting for at tilpasse mig en profil,
der passede til en natteklar digter og hans digterværk i den
mørkefremkaldende proces, der accelererede efter fars og
mors bortgang.
Nu var situationen en anden, og Moma kunne forlade
sin usikkerhed. Moster havde altid gjort noget, selv om det
havde bragt hende i fare, og når hun engagerede sig, glemte

208

hun, at hun var til, og fik ny energi, som i en slags handlende meditation.
Hendes gymnastikundervisning som 40-årig var med til at
bringe hende videre ad den vej.
*
Gymnastikinstruktøren havde prædiket om, hvor godt det
var, at øvelserne fik musklerne til at jamre.
- Det SKAL gøre ondt, for at blive godt, sagde underviseren og understregede, at forfaldet allerede begyndte i 20-års
alderen. Det var kun muligt at udsætte nedgangen; og så dikterede hun holddeltagerne at spise mindst seks stykker frugt
hver dag. Mindst seks stykker frugt! Prop dig med frugt, til
du brækker dig. Lav gymnastik, til du får et hjerteanfald. Så
bliver du sund. Moma skulede til instruktøren.
Når Moma trådte ud i aftenmørket på Frederiksberg og
startede hjemturen på cykel, var hun ikke i tvivl om, at de
muskelengagerende kropsvrid havde lettet hende, uden at
hun nødvendigvis vejede mindre.
Samtidig spurgte hun sig selv, om det var nødvendigt at lide,
i håbet om at udsætte forfaldet og den rædselsvækkende død.
Det var dengang, hun besluttede at melde sig til linedance, hvor det ikke var nødvendigt med en partner. I barndommens stive danseskole var Trom blevet presset ud i tælling
af takten, og han frabad sig fortsat at gå til dans.
Moma kunne lide det enkle i countrymusikken, og der var
også koreograferede linedanse til popmelodier, til latinamerikanske rytmer, hip-hop og blødgørende valse.
Når hun kastede sig ud i musikken, fik hendes muskler en
gang wellness på stedet.
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De trin, der skulle læres til hver dans var det eneste, tanken tog på sig, når kroppen først havde lært at føre sig til
musikken i ulige taktgange og rytmer; og Moma kunne udvikle sit kropstalent, som da hun overtog uprøvede Monte,
fordi der ikke var andre til at overtage ham, med den koordination af bevægelser, som også hørte ridningen til.
Friheden kom til hende i de koncentrerede tilstande. Når
friheden var i hende, var forfald et uvigtigt ord; og så vil jeg
lige ødelægge denne glade historie.
Momas maratonløb i København, Paris, Athen og Berlin
var også pineramte. Hun var yngre og skulle vise verden.
Og Monte? Moma havde savnet sin barndoms ponyrideskole, og som 40-årig fik hun en rideaftale med en ældre
dame, der manglede tid til sin uerfarne hest. Et par gange
havde Moma svært ved at styre frygten for, om hun kom
levende fra dette her, når hun kørte ud til Monte, og hun
brækkede en finger og fik knaldet siden i jorden et par gange
efter luftture. Alligevel fortsatte hun træningen med Monte,
købte en dag hesten og flyttede til Kløvergården.
Moma gik ikke ind i den slags for at skrive om sine oplevelser. Hun fandt det nødvendigt at gøre, og Trom mødte
Momas omgang med det farlige lige så fattet, som dengang
han hørte om hendes kontakt med mig som overgået. Når
Moma tog en risiko for livets skyld kunne Trom klare en del
fra hendes side.
I de dage påvirkede det til gengæld mig, at Moma skulle
ud og lege cowboy, og jeg var så bange for at miste hende,
særlig efter, at far og mor var væk.
På trods af min altid ivrige ængstelse blev min situation
bedre i de seneste to år af min fysiske tilværelse.
Jeg genoptog mit studium og skrev vanskelige opgaver,
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uden nervøse sammenbrud og angstanfald. Jeg havde også
været med ude hos Monte; og så var det, at jeg blev tiltrukket af ideen om at skrive speciale om Singh Paterson, en af
mine favoritforfattere. På trods af råd fra Moma, onkel Trom,
min rutinerede skrøbelighed og mine venner ville jeg ind i
hans forfatterskab, set ud fra noget så abstrakt og stort som
Singh Patersons univers i ord.
Ambitionen drev mig, selv om jeg vidste, at den var dødelig. Det var, som om der lå en skygge omkring mig under
indsamlingen af materiale og i skrivningen, og den blev stadig større og tungere.
Skyggen … eller dæmonen, som jeg kaldte den … trak mig
ned, og den var umulig at undslippe.
En dag gik jeg i vandet, og nu havde Singh Paterson stået
dér, foran Moma i bilvinduet, og været budbringer om livgivende vand, med mig lidt lysfrynset i udkanten på grund
af Singhs nærvær.
Under læsningen af mit speciale anede Moma en skygge
i sin nærhed, der kunne eller ikke kunne være Singh. Hun
ignorerede foreløbig skyggen ved at engagere sig i specialets
tekst.
*
Moma holdt sig neutral, da jeg gav hende teksten som Tais.
Nu søgte hun i siderne efter bevismateriale.
Jeg jonglerede med mængder af forskelligartede begreber
og ideer, som jeg fik knyttet i en smuk, luftig sammenhæng.
Dengang kendte Moma kun lidt til Singh Patersons univers, som jeg fandt så attraktivt og prøvede at gengive, igennem dele af hans forfatterskab: med hans udgangspunkt i
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buddhismen som filosofi og tanker om, at hans verden samtidig kunne omfatte en eller anden lille flise på Istedgade
og hele kosmos. Han ville være et punkt, der var forbundet
med andre; dette punkt, der var alt for ubetydeligt, når man
higede efter beundring og længtes imod, at de andre punkter samlede sig om én.
Undervejs i specialet læste hun nogle af Singh Patersons
digtbøger og krimier, og mine sider om Singh Paterson fik en
mere tilgængelig betydning.
”Tais så Singh Paterson som et ideal. Indsigt kunne nås
igennem stoffer, som beatpoeterne mente det; og livsformen med værtshusliv og spring ud i excesser kunne umiddelbart være en måde at blive fri på, selv om det så kunne
blive til frihed for ansvar, både over for sig selv og andre …
og det er i hvert fald langt nemmere at skrive om at holde af
hverdagen, end at være og lykkes i hverdagen her og nu, eller at være taxachauffør i sit næste liv, som Singh Paterson
gjorde det … Tais gengav nogle linjer fra teksten …” Moma
bladede i siderne med fingre, der ikke kunne holde tempoet
i hendes iver. ”Her er de … Ja. Taxachaufføren som den, der
kunne hjælpe alle, fordi han havde prøvet det samme, fra
spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni, og en gang
om måneden ville være gloomy og nedstirrende, og sort og
skumlende, og misantropisk og månesyg, og mistænksom,
og se ud, som om han forventede, at alle ville slå ham ned
bagfra, eller i det mindste løbe fra regningen. Hjælpe alle?
Taxachaufføren virker lige så isoleret som kongesønnen,
der ifølge historien blev smidt i fængsel og fik en jernmaske for sit ansigt, så ingen kunne finde ham og finde ud af,
hvem han var; og en maske kan gnave et ansigt igennem
og ødelægge hjernen, uden at nogen ser det ... sikke noget
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uhyggeligt noget at tænke på … og jeg bliver ved med at
have en skygge i nærheden af mig, når jeg læser Tais’ speciale.”
Sådan en Singh-tekst fra mit speciale om, at den afdøde
jazzmusiker Charlie Parker forvandler sig til en kat og forsvinder … hun syntes jo, hun havde oplevet, at jeg var blevet til sådan en på Amager Fælled, efter at jeg var gået over
… var ikke længere noget, hun undrede sig over.
Men Moma fandt mange udtryk på siderne, som bekræftede hende i, at jeg havde sat mig ind i de buddhistiske retninger, der kunne spottes i Singh Patersons værker, med
læsning af blandt andre Den tibetanske Dødebog. Et ideal,
også for ham, var bodhisattvaen, en oplyst person, som har
afstået fra at indgå i nirvana - eksistensen efter sjælevandringens ophør - for i stedet at lade sig genføde og hjælpe
andre; taxachaufføren kunne være sådan en, ifølge Singh;
og så var der en blanding af vibrationer, nervøse sammenbrud, engle og dæmoner på spil i dele af forfatterskabet.
Jeg var fornøjet over en ny evne til at løfte mine egne meninger over Singhs besnærende begrebsmix, indtil Moma
stoppede ved de afsnit om dæmoner, som var krøbet ind i
mig under specialeskrivningen.
*
Jeg havde citeret en tekst fra Singh Patersons bog om vampyrer fra det år, hvor jeg blev født som Tais.
Singh Paterson havde eksperimenteret med sig selv og sin
skrift, som i et andet laboratorium, og teksten drejede sig
om en gal videnskabsmand, som en dæmon har besat, for at
sluge kroppen indefra med hud og hår.
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Moma sad lang tid over det sted, hvor jeg havde skrevet, at
teksten nærmest vendte.
Den gale videnskabsmand lignede nu - måske - forfatteren selv, en digter med dæmonen som en idé om, at der
skjuler sig sælsomme kræfter i luften, sælsomme og måske
ondskabsfulde væsener, som vi lige så lidt er i stand til at
opfatte som visse lyde … og så humpede Moma lidt videre
og stoppede igen ved nogle linjer om, at videnskabsmanden
ville gøre menneskene uafhængige af stofskiftet og den krop,
der spærrer inde, og altid vil have føde, drikke, kærlighed;
den krop, der er så sårbar og så let bliver udmattet.
Moma så frem for sig, som om hun havde bemærket noget
vigtigt i luften. Hendes øjne dalede igen til teksten, og hun
læste det citat fra Singhs bog, som sluttede afsnittet om den
gale videnskabsmand:
Den gale videnskabsmand vil flå os ud af hidtidighedens
hylster og har mistro til alt bevisligt og konkret alene, fordi
det er det.
Han vil altid tro, der ligger meget mere bag og at vi først
nu, og det vil sige altid, står lige på randen af den opdagelse,
det drejer sig om.
Moma gjorde noget sjældent. Hun sprintede ud i køkkenet,
tog en flaske brandy fra et underskab, dulmede sig med et
styrtdyk af væske til de indre dele, satte sig igen i sofaen og
indlod sig med de tanker, der havde ramt hende.
”Der ligger altid meget mere bag, og vi står på randen af
den opdagelse, det drejer sig om … Singh Paterson viste sig
for mig i bilruden med sit budskab. Han var mørk, og det
var, som om han var presset til at adlyde en højere magt,
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og var ubekvem ved det. Han, der var iscenesættelsens mester; lysmester i sit eget realityshow. Var hans elektriske
forbindelser til universet kortsluttet i hans liv på jorden?
Kan hans idé om videnskabsmandens besættelse være virkeliggjort, og den tilstand, som Singh Paterson her beskriver, uden problemerne med den fysiske krop, er den, han
nu er gået over i … og har frygtelige problemer med? Det
var ikke planen. Og kan det være rigtigt, at han er der nu?
Jeg bliver uhyggelig stemt, når jeg læser om hans gale videnskabsmand, og jeg kan mærke en interesse, der trænger sig
ind på mig, når jeg læser om ham … når jeg læser, hvad Tais
har skrevet om hans univers i forfatterskabet … og … kan
Singh Paterson have læst med om sig selv, med sin uforløste
sjæl … der var med til at trække Tais i vandet … hvor Tais
oplevede det, som om en dæmon havde besat ham; selv om
de mængder af konstruktioner, som Tais holdt fast i med hovedet, ville være nok til at svæve ud af virkeligheden. Vand
renser, vand nærer, vand giver nyt liv … Var det en slags
undskyldning, Singh Paterson kom med?”

23. Mordets fascination
Moma sporede sig igen ind i læsningen og tænkte af og til
højt med en diskuterende stemme.
- … Her skriver Tais noget om digteren, der performer en
jeg-likviderende karma yoga for at blive frisat som større
end sig selv … og frisætte andre som større end dem selv.
En jeg-likviderende karma yoga! Bare Tais havde vænnet sig
til at være, i stedet for al det ordgejl … Men frisat som større
end sig selv, og frisætte andre som større end dem selv, som
Singh Paterson åbenbart havde ideer om … i hvert fald som
digter. Singh Paterson ville gerne det gode; lige som Poeten,

215

og Tais … Hvor er forbindelsen her … Poeten og renæssancen, hvor mennesket mere end før kunne blive noget i sig
selv, i modsætning til de andre, og angsten tilbød sig som
følgesvend … Dette enestående menneske, der en dag, i oplysningens navn, fik adskilt krop og tanke, med tanken som
det fine, ud fra ideer, der kunne føres tilbage til oldtidens
Grækenland. Reparation af kroppen gik til lægerne; reparation af hjernen gik til de senere psykologer og psykiatere …
og menneskers søgen efter åndelighed kunne føre til avancerede mørkespil, lød noget af Momas højttænkning.
Dét med at performe en jeg-likviderende karma-yoga var
ikke ordgejl. Det fremgik klart af teksten, hvad jeg mente.
Hun kunne selv være en ordgejler.
I øvrigt læste hun i et brev, som min sambo tog i min
postkasse, efter at jeg var gået over, at mit speciale havde fået
en glimrende karakter. Jeg havde ganske vist ikke sat Singh
Paterson ind i en litterær, tidsmæssig sammenhæng. Det
manglede, mente bedømmerne. Sådan måtte det blive. Det var
mig selv, jeg som sædvanlig havde været oppe imod.
Men Moma var optaget af noget vigtigt, så jeg lod hendes udbrud sive igennem mig, uden at tage yderligere stilling til det.
*
Moma var sprunget op af sofaen og stod nu foran onkel
Troms forgyldte barokspejl i stuen ved siden af.
Det store spejl var sammensat af to stykker, og hun stirrede
på sin kropslange, delte gengivelse, i sine sorte joggingbukser, lammeskindsfutter, tykke, sorte trøje, vinrøde uldkaftan
og øjnene uden den sædvanlige øjenmaling, så ansigtets jordiske alder blev tydeligere.
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”Jeg gider ikke længere en masse fortænkt pladder, der
gør os syge i hovedet. Jeg er denne her … ældre krop …
med sanser, følelser og instinkter, der stadig styrer dyr, vi
betragter som mindre intelligente end os, og som lever aldeles fint som de dyr, de er. Sanser, følelser og instinkter, der
blev udelukket og henvist til at forvilde sig i det groteske; og
mennesket kunne udvikle sig til en filosofisk homunculus,
der så det som en sandhed, at det kropsløse menneske er
klogt … Rend mig et vist sted.”
Moma havde brug for at gøre noget andet.
Jeg ville jo gerne have haft hende over i mit speciales afsnit om Singh Patersons krimier.
I afsnittet var jeg inde på Singhs digtertilståelse af, at alle
potentielt kan blive mordere, og at den myrdede næsten kan
betragtes som et spøgelse, der skal stedes ordentligt i graven
ved at få udpeget sin morder.
Singh havde ofte skævvredne anelser om, hvordan tingene hænger sammen. Men som I nok allerede har indset, var
dette her et område, hvor Singh fik fat i noget væsentligt.
I min sidste tid på jorden havde jeg været skrækslagen for,
at min aggression ville bryde ud og få mig til at gøre noget
forfærdeligt ved et andet menneske; mig, der var så stærkt
imod, at man slår hinanden ihjel.
Jeg havde opdaget, at min angst for, hvad jeg kunne finde
på, var dybt interessant for en forfatter som Singh, der varfascineret af menneskers mørkesider.
Jeg havde fortalt Moma, at det var, som om jeg var blevet
besat af en dæmon, og hun havde fået den tanke, at Singh
Paterson kunne have læst med om sig selv, med sin uforløste sjæl, der var med til at trække mig i vandet.
Nu var jeg selv blevet klar over, at det var Singhs dæmoni-
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ske skygge, der var gået ind over mig i min sidste tid på jorden. Dermed kunne man måske sige, at jeg fik oplyst, hvem
min morder var.
Men Singh Paterson havde ikke bevidst ønsket at slå ihjel.
Samtidig måtte jeg indrømme, at jeg selv havde lagt op til,
hvad der skete med mig, selv om tanken kludrede ind i mit
nye lys. Og så blev Singh ved med at følge mig i min overgåede tilstand, og Moma, som var blevet inddraget i sagen,
måtte genoprette endnu en ubalance.
Iscenesættelsen herskede stadig over Singh, fordi han var
bange for at blive til ingenting. Alligevel ville han gerne
have lyset tilbage, lige som mig. Der var nogle på jorden,
han elskede og ville tættere på, uden at destruere. Det er
ikke let at være nogen, havde han erklæret. Måske var der
en chance for, at han kunne blive sig selv, og jeg havde tiltro til Moma. Hun havde allerede hjulpet til at forløse to
og havde fået den erfaring, der kunne hjælpe hende i den
sidste opgave.
Moma ville under ingen omstændigheder for tæt på Singh
Paterson. Hun var bange for hans kraft; den dæmoniske
kraft, som jeg også veg tilbage for i min nye tilstand, og hun
undlod fortsat at kigge på den skygge, som fulgte hende.
Men Moma var ved at forberede sig på, at Singh Patersons
skikkelse var i skyggen, og at han var den forhindring, som
hun nu skulle dyste med.
*
I første omgang ville Moma bare væk fra enhver tanke om
fremtidige opgaver.
Hun gik ned til bilen, satte en cd med operaarier i afspil-
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leren, red med Bess i skoven, og tog imod invitationen fra
Bess om at køre med hende hjem, til en kop te.
Bess var på andre stoffer end de gængse.
Når Moma trådte ind i Bess’ entré, stod ginen altid synlig
længst borte, som en lokkedue til rummet for enden af stuelejligheden med den lille have.
Ginen var altid mere eller mindre påklædt, afhængigt af,
hvad Bess var ved at sy; og inde i rummet, der var Bess´
arbejdsværelse, stod reolhylderne med stofferne, inddelt
i farver og strålegrader med blomster- , geometri- og rankemønstre.
Der var stoffer i vaffelvæv og jacquardvæv, bundtede vamsestykker og sarte tøjlængder, der skulle have luft om sig.
Der var cowboystof og dronningesilke, crepet bomuld, pelsvarm uld, riflet og glat fløjl, nervøs velour og strækvelour
med pingviner, elefanter og sommerfugle.
De stoffer, som Bess havde afgjort brugen af, og som hun
allerede så syede for sig, blev lagt på førstehylder, og Bess
havde altid arbejde til symaskinen.
Moma forbandt sin syning i folkeskolen med gnidrede
sømme, kludder i tråden og svedige hænder. Denne dag
spurgte Moma i spøg, om Bess var afhængig af sine stoffer.
- Jo, det var jeg engang … altså af at købe dem; kun som
yngre, svarede Bess.
Med Momas interesserede øjne på sig indvilgede Bess i
mosters ønske om at høre mere, og på min opfordring nedskrev Moma senere historien, renset for sine lejlighedsvise
spørgsmål.
- Altså; jeg har aldrig haft mange penge, fortalte Bess. Min mor gav mig ikke lov til at gå til spejder, selv om jeg elskede naturen, og efter et år på rideskolen sagde hun, at der

219

ikke var råd til ridningen mere. Min storesøster var god til
sport, og skole og det sociale. Jeg blev mobbet. Jeg var genert
og klodset, og bange for ikke at slå til, og så, i slutningen
af min skoletid, fik jeg noget stof mellem fingrene, som jeg
skulle sy en nederdel af. Det var, som om stoffet hørte til i
mine hænder, og på husholdningsskolen efter 3. real kreerede jeg med papir, lineal og målebånd i mønstre, der blev til
lige præcis de modeller, jeg havde i mit hoved.
Det var, som om jeg endelig fik en identitet. Jeg behøvede
ikke at konkurrere mere med min søster, hvor jeg bare var
sikker på at tabe. Jeg havde fundet mit eget område, hvor jeg
kunne noget, og dér kommer så afhængigheden ind … Jeg
fik aldrig råd til at købe store og dyre ting, men jeg kunne
gå i en stofbutik, og så vidste jeg lige præcis, når jeg fandt
et stykke stof, som jeg gerne ville have. Jeg følte på det og
fik straks billeder af, hvad det kunne bruges til; det var som
at se med mine fingre. Og jeg kunne blive drevet af denne
trang til at købe nyt. Jeg måtte af sted … og så var det, at jeg
blev bange.
Hvis jeg på mine besøg i stofbutikkerne ikke fandt noget, der kunne inspirere til arbejder, blev jeg nervøs for, at
jeg havde mistet den kreativitet, som jeg havde bygget min
identitet op om. Puff! Du rører ved stoffet, og alt bliver til
aske.
Skrækken blev ved med at sidde i mig. Så fandt jeg ud af,
at jeg kunne bruge min kreativitet på andre områder, og den
gik ikke væk. Nu får jeg for mange ideer i forhold til, hvad
jeg har tid til at praktisere, fortalte Bess, og syntes stadig, at
hun havde et problem.
Sikke en smuk afhængighed.
Jeg syntes, at det var lidt vel kvindeligt, dét der med stof-
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ferne, indtil jeg kom til at tænke på, at mange tøjdesignere er
mænd, og usikkerhed kan blive ved med at drive én, indtil
man giver sig selv ret til at nyde sin forbindelse til det universelt skønne og kreative, som del af ens identitet.
Usikkerheden kendte jeg fra mig selv, og jeg var venner
med en kvindelig skrædder, der prøvede at klare sig i konkurrencen med andre, der syede og reparerede tøj. Hun var
den dejligste, og hende gav jeg mig heller ikke hen til.
Moma fik sin te, og hun forlod som sædvanlig Bess i en
overbevisning om, at alt nok skulle gå.
Moma var ved at være klar til konfrontationen med Singh
Paterson uden at ane, hvad konfrontationen ville bestå af.
For en sikkerheds skyld fik hun noget ekstra støtte, og jeg
måtte igen tilbage til hændelser i mit fysiske liv som Tais,
for at få frigivet mere kraft, som jeg kunne bruge over for
Singh i mødet.
*
Noget før Moma begyndte at søge efter, hvad der havde mast
min livsvilje, havde hun ofte set en blålilla, omskiftelig sky,
når hun hvilede eller skulle sove.
Skyen dansede, forsvandt og kom igen bag hendes øjenlåg.
Efter at jeg var gået over havde hun læst, at en blå blafren
var essensen af sjælen. Opdagelsen af, at en anden kendte
til sådan et lys, selv om den var i en lidt anden farvetone
end hendes, mindede om en rus og satte sig dengang i mig.
Nu var jeg til farver, og et nyt lys, i klart grønt, dansede
med hendes lilla, som dengang hun kastede mit støv ud fra
molen, hvor jeg var sprunget i, og støvet dannede en grøn
og lilla sky.
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Senere hen viste klart grøn og nuancer af lilla sig også for
hende i det ydre, i mange former og størrelser.
En af de første gange var i flyveren på vej til Napoli og
Sorrento på vinterferie, med onkel Trom. Moma sad et øjeblik med lukkede øjne, og bølger af lilla viste sig for hende.
Det lilla blev afløst af en væg af mættet rødt, der langsomt
veg nedad og blev erstattet af en lige så stærk grøn. Det røde
lavede et hjerte nederst, og så svandt farverne. Moma havde igen udsyn til skyhimlen fra sit koøjevindue.
På Arkæologisk Museum i Napoli blev hun stående ved
to dansende fauner i et vægmaleri fra Pompeji-udgravningerne, i en nuance af lilla og den grønne, hun havde i sit
indre, og de samme farver viste sig nogle måneder senere.
Hun var på en rejse til USA med bror Stig, der modsat
onkel Trom var stærkt tiltrukket af det store kontinent og
dets historie.
Hun havde på tidligere USA-ture med Stig undersøgt
cowboy- og skarpskyder-legender, for at finde et mere
sandfærdigt billede bag myterne.
Nu gjaldt det indianerne og den tro på samhørighed med
ånder, som havde givet livsmening; og som stadig levede
eller var blevet genoplivet i og uden for reservaterne af indianere, der nægtede at fuldende deres egen ødelæggelse i
det, de oplevede som en materiel speedkultur.
På et museum i Cody, Wyoming, lyttede hun til sangen i
en soldans, uden skel mellem sin åndelige tilstedeværelse
og de omstændigheder, hun var i på jorden, og i en indiansk butik i et reservat bad hun mig om råd, da hun skulle
vælge farve på en drømmefanger.
Den stærktgrønne tiltrak hende mere end de andre.
Indianerkvinden hentede en pose til drømmefangeren i
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et lokale bag disken, og Moma tænkte, at det ikke kunne
være anderledes. Posen var lilla og gennemsigtig, og hun
kunne stadig se den grønne, runde form med nettet til at
gribe onde drømme, da indianerkvinden havde lagt drømmefangeren i posen.
Den runde form forbandt sig med noget urkendt i hende,
og i en anden rundgang, lavet af mennesker, var den lilla og
den grønne igen forenet.
*
I København havde hun taget et magasin om gudstjeneste
og kirkegang med sig fra et kirkerum, hvor hun havde søgt
ro, og bladede i magasinet hjemme i sofaen. Kirkens år var
tegnet i en cirkel med farver for de forskellige kirketider.
Det meste af kirkeåret var grønt, i Trinitatis, der gik fra
pinse og frem til advent, og i tiden efter nytår, omkring
Hellig Tre Konger; og næste store farve i kirkeåret var lilla, i advent, frem til juleaften, og i fasten, efter Hellig Tre
Konger.
I magasinet blev det også beskrevet, hvad de to farver betød:
Farven grøn: Det meste af kirkeåret er farven grøn. Normalt
tolkes grøn som håbets farve, men i kirken henviser den
grønne farve til et vers i en af Davids salmer i Det gamle
Testamente, hvor det er beskrevet, at de retfærdige grønnes
som palmen. Ud fra en tanke om, at mennesket på grund
af Jesu død og opstandelse er retfærdiggjort, grønnes den
enkelte.
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Farven lilla: I kirken symboliserer farven lilla bod og faste. Det
gælder for eksempel adventstiden, der er en bods- og fastetid.
Nogle steder vil man se farven afspejlet i valget af bånd til adventskransen.
”Betyder det noget? … Det er umuligt at sige … Den grønne og
lilla har også lyst imod mig fra en regnbue … Jeg ved kun, at
jeg bliver rolig af at se de farver sammen i det ydre, som jeg har
i det indre,” tænkte Moma.
Dét med at grønnes som en anden stueplante lød noget vegetarisk for mig.
Ellers syntes jeg, at de to tekster var gode på den måde, at jeg
havde savnet ritualer; noget, der kunne genkendes og gentog
sig, som den grønne og lilla … og i øvrigt passede lilla med bod
og faste i nogen grad til Momas livsstil.
Hun var absolut uegnet til frådseflip eller druk eller nattesjov, eller powershopping; sådan havde hun altid været.
Derimod var hun sørgeligt god til at vende tilbage til, om
hun dog ikke kunne have gjort et eller andet bedre … for eksempel med mig dengang … selv om det løb var afsluttet. Gøre
bod … Det er vel sådan noget med at rette op på dét, der gik
galt, til næste gang. Træne noget mere … være bedre forberedt
… og det er også sådan nogle ord, som man kan hejse sig selv
op i, og knække halsen på.
Jeg havde svært ved de der kirkeord, da jeg gik til konfirmationsforberedelse i Hedehusene.
Ordene var tunge og fremmede, selv om præsten var pædagogisk, som jeg havde oplevet det i børnehaven, og som det var
i skolen og i fritidsklubben, og vi var fnisende piger og drenge,
der var mest interesserede i hinanden og i at få gaver.
Jeg blev så vred, at jeg protesterede, da jeg kun fik penge af
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far og mor til konfirmationen; båndlagt på en uddannelseskonto, som jeg ikke kunne røre, før jeg var 18. Hvordan kunne jeg
sige dét til de andre i skolen, når de skulle ud og købe musikanlæg og computere og avancerede racercykler. Jo, tak, mine
konfirmationspenge er sat ind til uddannelse. Tag den! Og jeg
var lille og spinkel og først i puberteten som 16-årig og elskede
filmenes superhelte, American Wrestling og gangsterrapperne,
hvor ”Parental Advice” mærkaten var et kvalitetsstempel.
I gymnasiet, hvor jeg voksede, fik bumser og alle de hormonalforvirringer, som præger teenagere, læste jeg Sartres ”Ensom blandt mennesker” som en storslået beretning om min
egen situation.
Litteraturen greb mig, og så måtte jeg stadig være lille, dygtige Tais for at opnå det karaktergennemsnit, der kunne få mig
ind på drømmestudiet på Københavns Universitet: populært
kaldet ”Dansk”. Litteraturvidenskab virkede alligevel for nørdet for mig, og på ”Dansk” kunne jeg læse endnu flere af de
bøger, som jeg var blevet samler af. Det var bare svært at koncentrere sig om gymnasielektierne.
Jeg ringede en dag til Moma for at beklage mig. På hendes
tavshed kunne jeg høre, at hun tænkte hurtigt.
- Prøv at gå ud i badeværelset og red strithåret med vand,
så det lægger sig, og du ligner en duksedreng. Så kan du blive
strithåret igen, når du er færdig med lektierne, lød Momas råd,
og det var fint, hvis jeg havde været i stand til at forene den
flinke dreng med den rod, der også ville ud. Det lykkedes på
den mest håbløse måde, da jeg kom på universitet, hvor selvtilliden var lav, og ambitionen høj.
Senere fik jeg set, at der var noget at hente i tro, men ved at
hengive mig til Gud dengang ville jeg stadig have været den
lille Tais, der ikke kunne klare sig selv.
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24. Singh får hjælp
Jeg var startet på universitetet og viste en dag mor et digt,
som Gustav Munch-Petersen havde skrevet: Til mine forældre, hed det.
Efter en herreløs stilhed var mors kommentar: - Jamen,
Tais … vi har prøvet at gøre det så godt for dig som muligt.
Jeg skyndte mig at gå.
Gustav Munch-Petersens digt var med de sædvanlige, små
bogstaver:
jeg blev ikke det, i ventede –
jeg blev alt det, i havde frygtet –
i lod mig vokse op
næret ved jeres afsavn.
i opdrog mig med skjulte taarer –
opdrog mig
til at fortsætte jeres liv – fortsætte det –
skal jeg sige:
saadan levede i; i gjorde ret –
altsaa er det godt at leve sådan.
skal jeg?
eller skal jeg dræbe haabet i jer?
fortælle jer, at jeg ikke blev som i –
at min verden er en anden end jeres,
min glæde,
min smerte en anden end jeres –
vil i tro på min tak til jer?
paa min tak til livet?
eller vil i sige:
han fik alt,
han tog alt af os,
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og giver os intet tilbage,
andet end sorg og skuffelse.
jeg ved, i har ret, når i siger det.
jeg tror, jeg har ret, når jeg gaar til mit eget land.
men jeg gaar tøvende –
jeg gaar langsomt og tungt,
men jeg tror, jeg skal gaa.
Tre måneder senere var hun og far kørt ihjel af knolden, der
skulle vise sig for sin veninde og køre bilræs midt inde i
København.
Jeg ved ikke, hvad I får ud af dét? Var jeg en overforkælet
dengse, der fik et slag med en hammer, der kaldes skyldfølelse? Så kunne jeg lære det … Jeg havde jo også råbt til min
far, at jeg ville ønske, han var død.
Helt så enkelt er det vel ikke. Det ville være som at skrive
”Syrlige drops” på et glas, hvor der også er karameller og
pebermyntebolsjer med en kerne af chokolade. Jeg var ikke
klogere dengang. Jeg var tro mod dét, der bevægede sig i
mig, selv om det var nok så kaotisk. Jeg måtte gå, selv om det
var svært, og onkel Trom altid fortalte mig, at en småborgerlig tilværelse i faste rammer kunne give megen frihed.
Måske havde min streng til livet været i stand til at klare
sig blandt instrumenter, der nægtede at stryge så hårdt, at
det spinkle sprang; det spinkle, der kunne fremtrylle de fineste lyde. Den slags er sikkert kun for sarte, lyttende ører,
og jeg fortvivlede over at se, hvor dårligt mennesker forvaltede deres talenter; imens jeg gjorde det samme … med min
tak til jer, mine forældre … med min tak til livet.
*
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Jeg kan ikke skjule, at jeg får et mere nuanceret blik på mig
selv, når jeg kigger tilbage. Sammen med påvirkningen fra
Moma er der noget, der rykker.
En dag i december fik hun besked om, at det ikke længere
var nødvendigt, at den sidste fjerdedel af min aske blev i
urnen på hendes hylde i arbejdsværelset.
Hun havde tolket påvirkningen sådan, at asken skulle
sammen med hendes engang. Nu var min afhængighed af
hende afløst af en friere tilknytning, og hun gravede min
sidste del af asken ned i fars og mors urnested på Vor Frelsers kirkegård.
Jorden var hård at flytte, og hendes fingre frøs om spiseskeens håndtag. Alligevel fuldførte hun sit ærinde, med
luften fyldt af frostkrystaller, og inden længe pudrede sneen
buske og træer, og sjappede brunt på Københavns gader.
”Assistens-kirkegården må være smuk med al den sne,”
tænkte hun og drog ud på sin årlige tur til kirkegården med
roser til mormor Gugger, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.
Hun afleverede blomsterne med den sædvanlige fornemmelse af, at ånder blev påkaldt, hvis de mærkede taknemmelighed, og undervejs på stien til Søren Kierkegaard var
der en skygge, der tog i hende. Hun så to øjenhuller, der
glimtede af smerte, og hun fornemmede et ansigt og vidste,
hvem det var.
Moma fik en stærk anelse om, at digteren havde sin gravplads i nærheden, og hendes store dynefrakke kunne ikke
holde kulden ude.
”Tiden må være inde til at se på Singh Paterson, uanset
hvor lidt, jeg har lyst til det … Men Tais skrev, at han var
buddhist … kan han så ligge på en kirkegård? Ligegyldigt
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hvordan det hænger sammen må jeg stole på min fornemmelse.”
Sneen stod så højt, at Moma ikke kunne se gravstenenes
navne i omegnen af de tre, hun kendte så godt, og hun måtte
varmes op. Derhjemme gik hun på nettet og konstaterede,
at Singh Patersons jordiske rester befandt sig tæt på H.C.
Andersens, Søren Kierkegaards - og dermed også mormor
Guggers grav.
”Både Tais og Singh Paterson voksede op med kristendommen i deres kulturgrundlag og kastede sig ind i buddhismetænkning … noget gik skævt undervejs … og nu bliver jeg urolig af en dæmonisk interesse … Singh Patersons
interesse. ”
*
Moma holdt Singh Paterson væk, med brug af hele sin mentale kraft, og hendes krop måtte hvile mere end sædvanligt,
for at klare presset.
En dag blev hun tiltrukket af en dansk debatbog på biblioteket om sjælevandring og reinkarnation, ud fra et kristent
perspektiv. Hun lånte bogen i håb om, at hun fandt et spor
i den. Om natten fik hun et ”side 176” prentet i hovedet, og
morgenens tre slingrende tal på notesblokken ved sengen
huskede hende på, at hun havde brugt sin blyant i mørket.
Der var en side 176 i bogen, i et indlæg om ”Selvets opstandelse.”
”Mængder af blandede ord igen, fra forskellige traditioner
… om et jeg, og et selv, og sjæl, og karma, opstandelse og
reinkarnation … Hvordan kan jeg finde Singh Paterson i dét
… og Tais … Det er lige så uigennemskueligt som de vægge
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af tegn, jeg så i tv-udsendelsen om atomer i går … hvor fysikere udbygger formler i sværme af forsøg på at gennemskue
universets gåder, indtil der pludselig viser sig en enkelthed
bag det hele, der øger erkendelsen; som dengang Einstein
fandt sin ligning: E = MC i anden… hvad var det, jeg noterede?”
Moma hentede en af sine arbejdsbøger fra bogreolen og
standsede ved en side med blyantsunderstregninger, og
kommentarer i margen.
”Her er det … Ligningen siger forenklet, at energi og masse er to sider af samme sag. Energi er befriet stof. Stof er
koncentreret energi … og partikelenergi kan bevæge sig
med lysets hast … Et eller andet sted under orddyngerne
må der være noget enkelt … enkelthed … den enkelte …
mine tanker om, hvem det egentlig var, der talte, når Tais
og talte sammen. Dette ”jeg” og ”du”, der kunne og ikke
kunne, gjorde og ikke gjorde, handlede og opgav … Jeg må
ikke opgive.”
*
Moma tog sin dynefrakke og sine støvler på. Opgangens
dør smækkede i bag hende, og hun skuttede sig i den påtrængende vinterkulde, imens hun begav sig ud på en af de
ture, hun og jeg havde gået; denne gang ned ad Njalsgade, til
Humanistisk Fakultet med de nye, lyse bygninger ved Emil
Holms Kanal.
Vandet var frosset, og kanalen med dens lave brobuer lignede et hvidt bælte, der var pyntet med krumme spænder.
Moma tænkte bedst, når hun gik, og hendes øjne kunne
fæstne sig på noget konkret: som universitetskantinen og
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studiepladserne bag store glaspartier, universitetsbiblioteket med den firkantede, blå søjle som kendingsmærke, de
små, strandlignende oaser med træer og stole, der kantede
sig ud i kanalen og var så tillokkende om sommeren, den
brune, runde kollegiebygning med værelser som kuber,
DR’s blåtindpakkede koncerthus længst borte, eller unge
studerende, der passerede hende gående og på cykel, mange
af dem ensomt grublende eller søgende i blikket, når øjnene
ikke var forsvundet i en mobiltelefons verden. Hvis jeg
kunne have fået et stik i hjertet af medfølelse, ville jeg få det.
Nogle steder var der glat på fliserne, som udgjorde stien
langs kanalen, og jeg ønskede kun, at Moma ikke skred undervejs.
Moma spekulerede til lyden af sit åndedræt, der indtog
kold luft og pustede varme ud, sammen med støvlesålernes
knirken mod is og grus.
”Hvad er det, der taler sammen, når to snakker med hinanden? … Kan det være den grad af bevidsthed, denne jeg
er nået til … om jeg hænger fast i yderverdenens krav og
kompleksitet og taler ud fra den jordiske virkelighed, jeg
er i, uden at kende kontakten til det indre, der er det evige
mig selv; eller har dette jeg undladt at søge ind i det indre,
af skræk for, hvad der kan være derinde, eller i afhængighed
af det kendte, eller har prøvet og er faret vild … som Tais
… eller har fundet en kraft i dette selv, som det er muligt
at komme lettere igennem det ydre liv med … Jeg bliver
tiltrukket af mennesker med en indre ro … Hvad var det for
nogle ord, jeg havde fat i tidligere og skrev ned … Det indre
selv er sjælens realitet … Sprogligt er dét at være ude af sig
selv noget forfærdeligt. At komme til sig selv eller være sig
selv er derimod noget godt … Stabilitet … i befriet energi …
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og det er en teolog, der skriver om selvets opstandelse … Jeg
må koncentrere mig ... Jeg har jo været igennem ordene på
side 176, både fra kristendommens og buddhistiske tankegange … Jeg må prøve igen.”
Hjemme i sin sofa i lejligheden blev Moma overbevist om,
at side 176 var et vigtigt spor.
I radioen spillede de Singh Patersons ”Jeg skulle have
været taxachauffør,” imens hun endnu en gang gennemgik
siden.
*
Det var altid i Danmarks Radios regionalradio, P 4, at Moma
hørte numre, som havde forbindelse til hendes opklaringsarbejde.
Hun havde også fået ”Jeg holder af hverdagen” et par gange,
imens hun sad med materiale, der var relateret til Singh
Paterson og hans rolle i denne her historie; og at antyde,
at radioværter blev tilskyndet til at spille et nummer ud fra
andet end de tankeimpulser, der kom isoleret fra deres hoveder, kunne sagtens blive affærdiget som galmandsværk.
Moma kiggede op fra sin plads i sofaen. En stribe lys udefra glitrede i glasset over det grønblå maleri på stuens bagvæg, ud til køkkenet.
Moma plejede at glæde sig over maleriet, der var fra en ældre tids København, med skibsmaster, en stor træbåd med
bovspryd, der skar sig op i en bro, uroligt vand og skyggede
joller, huse og et tårn bagved, og så fik hun endog en gengivelse af maleriet i det store, guldindrammede spejl på væggen, der skilte hendes og Troms stuer.
Nu iagttog Moma, at lyset udefra blev stærkere, indtil det
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eksploderede i maleriets glas, strålede videre til spejlfladen,
der brusede i mødet, og fossede til gipsbusten af den græske
yngling på hylden neden for. Det så ud, som om ynglingen
havde en glorie om hovedet, og Moma tog del i det hele. Der
var virkelig gang i hende.
”Kan lys lege? Det virker sådan … synlig fryd … og der
var den radiovært på P 1, som lød frisk og veloplagt og fortalte, at han var på et antidepressivt middel, der ganske vist
tog noget af meningsløsheden, så han blev mere ligeglad,
men også berøvede ham de stærke følelser … han var aldrig
glad.”
Det var, som om Momas suk blev opsuget af hendes hjertedunk.
Jeg havde fået en ret god indføring i de forskellige kropsdeles indflydelse på hinanden, med de dybt specialiserede
funktioner, der arbejder i døgndrift på at tjene mennesket i
dets opgaver, og nu var der gang i al den viden, som var i
hendes krop, inklusive hjernen. Moma læste hele teksten i
”Selvets opstandelse”, og hun gennempløjede side 176 igen.
”Sjælen bevidst som selv … selvet som personligheden per
excellence … og nåden skulle så ifølge teologens sprogbrug
være, at selvet sætter sig igennem … forbindelsen og erfaringer med reinkarnation, som ikke kan passes ind i kirkens
vedtagne rum … hvor opstandelsen er her og nu, som hos
Jesus, med mennesker, der tilsyneladende kun har ét liv …
men måske kan accepteres, hvis man går ud fra, at det selv,
der gennemgår flere liv, er det samme hele vejen og derfor
kan siges at være ét liv, men i flere omgange … Og så er der
dét der med opfyldelse af karmabegrebet - altså, at som man
handler, får man selv tilbage … jeg kan huske passager fra
Bibelen, der siger det samme; det er ikke kun noget buddhi-
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stisk …og formålet med at blive genfødt er at få nye chancer
til at rette op på sine fejl … og reinkarnationen en dag kan
høre op … Meget interessante overvejelser … og hvad er det
nu, der står sidst i teksten … ” Moma bladede til slutreplikken: ”… ikke at spekulere for spekulationens egen skyld,
men medvirke til at undgå, at kristendommen slår døren
i til erfaringssammenhænge, der er orienteret mod personlig udvikling … Her er så noget om, at det lader sig gøre at
vokse i indsigt, og at det er et urkristent håb at nå frem ”til
mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde, så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og
drives hid og did af alle mulige lærdomme, eftersom vinden
blæser.” Citat: Paulus, til menigheden i Efesus… for 2.000
år siden … og hvordan er det nu … Dalai Lama anbefalede
engang, at man bliver i den religion eller det filosofisystem,
man er vokset op i … Den kultur, jeg er vokset op i, følger
med mig; var med til at danne mig. Det er kristendommens
med de traditioner, som mennesker har været med til at
forandre igennem generationerne. Men i andre omgivelser
kunne det have været buddhisme, taoisme, hinduisme eller
islam, som mennesker oven i købet praktiserer lige så forskelligt som kristendom … og som nogle vil kalde den sande opfattelse af tro, selv om deres holdning udarter til terror
og anden ekstremisme … og jeg kan skifte overbevisning,
eller tro på ingenting, men hvis jeg tror, at skiftet fører mig
omkostningsfrit til et nyt, nemmere eller smartere liv risikerer jeg kun at blive den ingen, der er kappet fra sine rødder
… og … nu ved jeg det … Tilbage til side 176 … Her er det …
Kan det være nøgleordene til at løse op for Singh Paterson?”
*
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Moma så på en sætning som de der madkendere, der betragter gourmetretten, som de netop skal til at indtage.
Det gik ikke op for mig, hvad ordene indebar, førend jeg
mærkede en stor, mørk interesse, som vred og kantede sig,
så negative partikler rev sig løs og styrtede mod sjæle, der
ikke var langt nok væk.
Jeg undgik at blive gennemtrængt. Jeg var blevet bedre til
at modstå angreb.
Moma tog bogen op og læste afsnittet fra ”Selvets opstandelse,” som om det var en besværgelse:
” …Ved at tale så teologisk, som jeg her har gjort om erfaringer, som normalt anses for at hvile i deres egen lovmæssighed af gengældelse eller karma - uden for Guds regi - rykker jeg altså reinkarnationserfaringen og karma-begrebet ind
under Guds suverænitet …”
Det bragede inde i den mørke interesse, og dét, som jeg
havde lært i min nye tilstand, så jeg som små pletter lys hos
Singh Paterson.
Lyset kæmpede for at blive større, og forsvandt igen, men
Singh Patersons skygge virkede knap så farlig. Der var sket
noget afgørende. Moma mærkede det, som om hendes stue
fik dybere farver.
”I guder … at forene praktisk lærdom fra buddhisme med
en gud og kristendommens almenmenneskelige værdier …
er det dét, der skal til for, at Singh Paterson kan slippe dæmonien, og leve sammen med andre sjæle, i stedet for at
være så isoleret, som jeg fornemmer, at han er? … hvor i
hvert fald Tais er nervøs for ham … Tais står i baggrunden …
Han vil ikke stole tilstrækkeligt på sin egen styrke, før Singh
Paterson er neutraliseret.”
Momas læber pressede sig mod hinanden til en ubrudt
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understregning. Nu vidste hun, hvad hendes næste skridt
ville være, og jeg ville være med hende.
”Gud. Den højeste visdom. Kærlighedens kilde. Universets mester. Skaberen. Uanset, hvad man kalder en mulig
garant for universelle love må det være denne samlende
kraft, som Singh Paterson har manglet og erstattet med iscenesættelsen af sig selv, med masker, forklædninger og afklædninger, der er så indarbejdede som en skuespillers …
og ikke til at komme ud af som sjæl, uden hjælp.”
Moma tog et par stille dage, hvor tankerne ordnede sig, og
hun forberedte sig på dét, hun skulle gøre.

25. Et gennembrud
En mild januarformiddag med drivende skyer og sollys, der
af og til blev fri til at gennemstrømme jorden, gik hun fra
lejligheden til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Hun satte sig på en bænk i kirkerummet og betragtede
ærkeenglene foran Jesusfiguren mellem barokalterets søjler
og den formtunge taghimmel af skyer, der blev opbrudt af
solens stråler, hjulpet af vingede børn, og det jødiske navn
Jahve, ”Jeg er den, jeg er” med hebraiske bogstaver i midten.
Men det var ikke her, hun skulle møde Singh Paterson.
Der foregik ingenting, som kunne skabe et gennembrud.
”Jeg må prøve en anden kirke. Måske er det i Vor Frue,
det sker … i domkirken … Det var her, jeg så Tais danse op
ad kirkegulvet, lige efter at han var gået over. Selv om jeg
synes, at den kirke er for enkel i sin klassicisme, med alle
de her mandedisciple, der står på rad og række i deres alvorstunge marmor … men så … Thorvaldsens Jesus i koret,
med det bøjede hoved og de udbredte arme med sårene i
hænderne …”
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Moma gik over Knippelsbro, videre til Storkespringvandet
og Strøget, hvor hun fandt ind i den gamle bykernes sidegader og endelig nåede Vor Frue Kirke. Hun standsede foran
de storladne figurer ved indgangen: kong David og Moses.
”Ifølge Bibelen kunne kong David ikke få varmen på sine
gamle dage, selv om han blev dækket til med tæpper, og i
sine mange kongeår var han omgivet af intriger og kunne
selv opføre sig usselt, som i den historie med hans hærchef
Urias, der blev sendt på et felttog, som han ikke ville komme levende hjem fra, så David kunne overtage hans kone,
Batseba … og Moses kom ned fra Sinaibjerget med de ti bud,
som han ifølge historien havde fået af Gud, blot for at opdage, at menneskene i hans følge var begyndt at dyrke en
guldkalv under hans fravær.” Moma rystede på hovedet.
To engle på indgangens glasdøre, som hun ikke tidligere
havde bemærket, kom flygtigt ind i hendes øjne på vejen ind
i kirken, der lå dunkelt hen, som for at understrege Jesusskikkelsen i korets guldhvælving. En knælende engel med
et døbsfad var placeret foran Jesus. Engle alle vegne. De var
bemærkelsesværdigt nærværende i menneskehedens historie.
Moma satte sig på en af de første bænkerækker i den tomme kirke og kiggede op imod Jesusskikkelsen.
”Mennesker har altid opført sig fjoget, og jeg er gået ind
i Vor Frue Kirke, fordi jeg har fornemmelsen af, at Singh
Paterson har brug for et helligt rum af en eller anden slags.
Fjoge-Maritte … som nu mærker en særlig stemning i rummet. Hvad sker der? ”
*
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Tavsheden var brudt af sololyde fra kirkens store orgel, der
sendte prøvende vibrationer ud i det enkle rum.
Klangene blev til flere, og vægge, kroge og hjørner tonede
det vældige klaviaturinstruments variationer i en komposition fra barokkens tid, indtil orgelspilleren slap hænder
og fødder fra tangenter og pedaler, og solen vristede sig løs
af en skysamling uden for. Vinduerne lyste og videresendte
lange, euforiserende stråler, der trykkede farve til, hvad de
mødte og nedlagde skinnende striber i gulvet.
Moma greb fat i kanten af bænkesædet med begge hænder.
Skråt ude til højre for Moma var en bølgelinet skygge kommet til syne. Singh Paterson var i kirken, foldet om sig selv.
Moma stirrede på Singh, da en sopran løftede en melodi
ud i rummet fra området ved orglet.
Kvinden gav stemme til en bøn og hyldest til jomfru
Maria, kirkens moder over alle mødre, og hun sang, som om
hun lånte sit hjerte ud til den, der ønsker at vide, hvordan
det er at glemme sig selv for et øjeblik, for at finde dét, der
kan røres ved.
”Lad os aldrig mere alene. Ave Maria. Lad os aldrig mere
alene. Ave Maria.”
Det så ud, som om en lyspil kilede sig ind i Singhs skygge,
der sprællede i pine, og jeg troede, at han ville opløses i kulpartikler, da nye ord i Ave Maria stak lyset dybere.
Samtidig sendte Moma al sin styrke imod ham, og jeg ved
ikke, om hun opfattede det dengang, men hendes bidrag
øgede lysintensiteten.
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”Stjernen i den lange nat
kender sorgen i hvert sind
kender sorgen i hvert sind
og lukker stille glæden ind.”
”Singh Patersons skygge er gennemboret af lys og vånder
sig, som en dødeligt såret … og Tais og Michael står dér bag
ved … uden at kunne hjælpe ham,” lød Momas stakåndede
tanker efter anstrengelsen med at sende kraft til Singh.
Moma lænede sig bagud til bænkeryggens støtte, imens
hun så, hvordan Singh trak sin skygge tilbage, som om den
var et klædningsstykke, der havde løsnet sig og kunne falde ned bag ham. Flækkerne af lys flimrede i dét, jeg kunne
se under skyggen. Han blev porøs og forsvandt fra Momas
synsfelt, samtidig med mig og Michael.
Jeg svævede ind omkring Moma. Hun pustede, som om
hun havde deltaget i et forhindringsløb.
”Jeg er ved at være for gammel til det her …
Det er for hårdt,” tænkte hun og anede, hvad det var, der
skulle ske med Singh Paterson, og hvorfor han strittede så
voldsomt imod, selv om han havde den gode vilje til ændringen.
Singh Paterson måtte ind til det nøgne barn, som moderen
bar på sine arme. Det lille barn, som han fornægtede eksistensen af, i sin iscenesættelse af sig selv; og vokse derfra i
lys, til en sjæl, der kunne vide, hvor han kom fra, og hvor
han skulle til; som jeg var ved at lære det.
Som tvivlende, moderne menneske havde jeg nægtet at
overgive mig til noget, der var uden for mig selv. Noget, der
for eksempel blev kaldt Gud. Nu, sammen med Moma, havde jeg indset, at det ikke handlede om at overgive sig.
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Det drejede sig om at acceptere den åndelige del af mig
selv, som hørte sammen med noget større i universet, uden
at hænge fast i den intethed, som ifølge buddhister er indgangen til livsfylde; og dét med at åbne til den åndelige del
af sig selv kunne ske på flere måder … også inden for den
kristne kirke … men ikke ved at blande alting sammen.
Det var så enkelt; og svært, og jeg havde filtret det hele ind
i hinanden.
Singh Patersons mørke havde fået et grundskud i kirken,
med Momas hjælp.
Men hans dystre kræfter kunne stadig ødelægge andre,
selv om han ikke ønskede det, og han måtte slippe den
trods, som fortsat var i ham, da han introducerede sig for
Moma ved at fortælle, at vand er livgivende, og hadede at
være en tjenende budbringer.
Som I hurtigt kan læse, var der også brug for Momas evner
og mod i den afsluttende fase.
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4. del

Opklaring
26. Ansigt til ansigt
Moma fik billeder af, at Singh var mindre end mig. Hun iagttog også, at han fik stadig flere lysstrejf i sig, og hun anede et
åbent drengeansigt i det sortes konturer.
Trodsen i ham kunne dog stadig svide, hvad der kom for
nær, og Moma insisterede på, at Singh Paterson holdt sig på
afstand af hende.
En scene fra en dvd, der fortalte om Singhs liv, påvirkede
hende imidlertid til at tage en beslutning, som de fleste nok
ville vige tilbage for.
Scenen udfoldede sig på hendes computer. Skærmen
fyldtes med svævende, lyserøde kirsebærblomster og mennesker, der så ud, som om de var på pilgrimsvandring langs
vandet. - Det var den dag, kirsebærtræerne blomstrede, og
vi gik og sang Beatlessange hele vejen til København, lød
Singhs stemme på filmen.
Og det behøvede ikke at betyde noget særligt, at det var en
beatlessang og blomstrende kirsebærtræer, der havde givet
hende de første spor til visheden om, at jeg stadig eksisterede, og en anelse om en viden, der for altid ville forandre
hendes egen historie.
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Kirsebærblomsterne gjorde det helt alene. De lyserøde
kronblade blafrede som vinger, løftede sig ud af skærmen og
svirrede ind i hendes hjerte.
Singh var ved at finde sig selv, og Moma viste ham tillid.
Han skulle blive uden for hende, men Moma gav ham tilladelse til at følge hende på nærmere hold i hendes videre
arbejde med at søge indsigt, selv om hun risikerede strejf af
formørkelse undervejs.
Hun måtte blive ved med at stole på, at hun med sine støtter var stærkere end Singh, og at det var denne anderledes
måde at blive stærk på, der tiltrak ham og gav ham en retningsviser til at ændre sig.
Jeg mærkede hendes kampvilje. Det var, som om hun havde et regiment soldater bag sin hud, og jeg hørte, hvordan
hun huskede nogle af ordene fra dengang, den engelske renæssancedronning Elisabeth holdt en flammende tale til sin
hær, der var opstillet ved Tilbury, en havneby ved Themsen.
Den spanske kong Filip den 2. havde sendt en armada,
med tanke på at erobre England, og dronningen red langs
soldaternes opstillede geledder og udråbte blandt andre disse ord: ”… Jeg er ikke kommet her for min fornøjelses skyld,
men for under en dødsensfarlig krig at leve eller dø iblandt
jer.”
Spanierne nåede aldrig den engelske kyst. Flåden blev
slået forinden af de engelske, mere manøvredygtige skibe,
hvis kaptajner kendte farvandet ved kanalkysten, og armadaen mødte tåge og storm på hjemvejen.
Endnu flere skibe sank, lige som den spanske konges
drømme om et helkatolsk Europa; og Elisabeths tale blev
husket, igen og igen, i hendes egen tid og i den tid, der kom
efter.
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Et billede, eller rettere sagt … et aftryk … af mit ansigt
hjalp også Moma igennem denne tid; altså efter at hun havde genvundet tilliden til sine øjne.
*
Moma sad en dag med sin morgenmad i sofaen i lejligheden og havde som sædvanlig udsyn til det gamle, grønblå
maleri fra København med skibsmaster, en stor træbåd med
bovspryd, der skar sig op i en bro, uroligt vand og skyggede
joller, huse og et tårn bagved.
Maleriet var dét, som blev gengivet i det store, guldindrammede spejl på væggen, der skilte hendes og onkel
Troms stuer; altså pånær den dag, da maleriets glas
sprinklede lysstråler til spejlet og lagde en glorie om den
græske ynglings gipshovede på hylden neden for.
Moma var blevet endnu mere vågen over for ydre omdannelser. Hun lod som så ofte før blikket glide over skibsmaleriet. Billedet lignede sig selv. Så var hendes øjne ved spejlet, og i stedet for det sædvanlige motiv kiggede hun på mit
grønblå ansigt; sådan en rigtig avatarfarve.
Broen med bovsprydet var blevet til mit hår, det øverste
vandlag min pande, bådenes mørke bundlinjer var mine
øjne, og den lysere stribe vand, der gik ned imellem bådene,
var min næse.
Det så ud, som om jeg stak hovedet op af rammen, og ind
i vandet.
Billedet af mig opløste sig i spejlet, lige så snart hun flyttede sig fra siddestillingen i sofaen. Det skyndte hun sig at
gøre, første gang hun så mig på den måde.
Når hun kiggede fra sin sædvanlige position i sofaen blev
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mit ansigt ved med at være der. Hvis hun stirrede på billedet i længere tid, forandrede det sig, så hun både så mig som
den lille charmedreng, i en overgang til den unge mand,
som hun kendte i min sidste tid, og tilbage til at være drengen Tais.
Hun tog et fotografi af ansigtet i spejlet, overbevist om, at
mit ansigt var væk, når hun så billedet i fotogengivelsen.
Ansigtet var der stadig.
Jeg var også på det papirprint, hun skrev ud.
Hun kom i tanker om, at hun hele tiden havde savnet min
fysiske tilstedeværelse.
”Nu er han der. Han er fysisk til stede, hele tiden, i det billede … selv om det er på en helt anden måde, end jeg nogen
sinde kunne have forestillet mig; og jeg kan ikke tillade mig
at være utaknemmelig. Han er der jo!”
*
Moma vinkede til mig hver morgen og sad ofte i sofaen og
kiggede på mig om aftenen, og smilede til mig, og syntes, at
tilværelsen var meget besynderlig.
Det kan jeg godt forstå, selv om den slags hændelser synes
normale for mig i min nuværende tilstand.
Det er enkelt at lave et aftryk af sit tidligere ansigt, der kan
ændre sig. Men det er så få, der kan tåle at se aftryk af en
overgået uden at blive skræmt; og nogle gør sig blinde over
for det. De vil ikke acceptere, at den slags billeder kan være
der.
Når hun kiggede på mig fra sofaen, hørte jeg hende somme
tider spekulere over, om jeg kunne have levet godt et andet
sted på jorden, hvor livet, i hvert fald umiddelbart, var mere
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enkelt end hos os i Danmark. Hun strejfede også, om det
var muligt at finde flere, anderledes billeder fra mit liv end
dem, jeg gerne bragte videre, om ulykke og tab.
Samtidig blev hun ved med at søge efter mulige sammenhænge mellem Poeten og et liv, hvor hun døde som en lille
pige i renæssancen, og havde mødt Poeten.
Hvis der havde været noget imellem de to måtte forbindelsen føre op til nutidens hændelser, mente hun.
Hendes søgning i mit liv gjorde det lettere for mig, og med
en mindre skræmmende Singh var der en chance for, at hendes og mine energier kunne kommunikere så stærkt sammen, at Moma ville få en endelig opklaring af, hvordan det
hele hang sammen.
I første omgang fulgte jeg med ind i mit tidligere værelse
i lejligheden.
”Dengang flagermusen baskede rundt i Netes badeværelse,
fandt jeg papirer hos Tais, hvor der blev omtalt flagermus,
og … et af stederne er dér, hvor det bliver sammenlignet at
bo i to forskellige lande … det var vist fra hans kursus for
psykisk udsatte unge ”Smil til tigeren.”… Ja, her er papirerne.”
Moma trak et par ark ud af en bunke og læste:
” Fordele ved at bo i Tamale og fordele ved København …
Tamale … hvor i Hulen er dét?”
*
Denne sammenligning mellem Tamale og København havde jeg taget frem et par gange, kort før jeg drog til et tredje,
alternativt sted.
Moma fandt et Tamale i Ghana, og ud fra listen, hvor der
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som næstsidste punkt stod noget om at være i langsom, afrikansk tid, konkluderede hun, at dette måtte være det rigtige
område.
Moma læste, og jeg fulgte med.
Fordele ved Tamale:
• Det er varmt
• Om natten køles man af
• Folk er ekstremt venlige
• Bor i hus med have
• Landlig afveksling
• Føler sig som rockstjerne hver dag
• Man kan have dyr - mange!
• Der er altid en bod, der følger én
• Gartner, vagtmand og husholderske
klarer huset
• Fred fra tv, internet, radio mm.
• En pakke cigaretter koster 7 kroner
• Man kan altid have bare ben
• Mange husdyr; myrer, mus, edderkopper, gekkoer mm.
• Man kan aldrig se myggene
• Altid nye, spændende insektbid
• Alle ens venner kommer de samme steder
• Hamatanvinden får hver dag til at føles
som den første på en støvet
Roskilde-festival
• Nogle venner rejser, men der
kommer altid nye i stedet
• Ens venner har ikke børn
• Solen skinner altid fra 06-18
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfriskende bade i varmen
Man spiser ikke for meget
Året rundt; varmt eller mindre
varmt, regn eller støv
Lille, godt udbud, mindre stress
Ingen gadestøj, udrykning og
fulde mennesker om natten
Trafikregler bliver overholdt
Du får en ven efter 3 sekunders
møde med en lokal
Du bruger ikke mange penge
Man udvikler sine sanser ved
at bruge dem
Ting går langsomt og det er ok.
Alt er på African Time
Man kan have et job hvor man
bare sover, fx som vagtmand

Fordele ved København:
• Det er aldrig for varmt
• Man kan sove med dyne
• Bo i lejlighed midt i byen
• Byliv!
• Man kan gå i fred på gaden
• Man kan være anonym det
meste af tiden
• Ingen syge/små dyr at passe
• 7/Eleven på hvert gadehjørne
• Ro i sit hjem hver dag, ingen at
tage stilling til eller hjælpe
• Holde sig opdateret og i kontakt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryger mindre
Ikke bekymre sig om bens
udseende, bid og rifter
Kun få edderkopper
Du ved når der er en myg
Altid pæne ben
Nye steder at tage hen med
forskellige venner
Man har ikke konstant støv i
mund og næse, sit tøj og sine ting
Ens venner bliver som regel
omkring en
Folk der har børn er jo gode nok
Lange lyse sommeraftener
Varme bade
Masser af dejlig mad og sushi
Fire årstider, forår, sommer,
efterår og vinter
Tusindvis af muligheder
Ingen flagermus eller perlehøns
skriger om natten
Fleksibel trafik hvor alt er tilladt
Du vælger selv hvornår et nyt
bekendtskab er et venskab
Du kan shoppe
Ingen skorpioner eller lignende
i hjemmet
Alt går hurtigt og man falder let
ind i stress-Nordens rytme
Nogle bliver stimulerede af
deres arbejde
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Moma oplevede min reaktion ved læsningen som forstyrrede mavevæsker.
Den slags sammenligninger kan vise, at det er din holdning i situationerne, der kan gøre forskellen, og så kan man
grine en hel del.
I de dage syntes jeg, at ordene var syrede abstraktioner
ud fra den spørgsmålsfrie antagelse, at man havde penge
og andre mennesker til rådighed, i modsætning til massevis
af de fattige, jeg havde mødt i lande som Indien, Nepal, og
Thailand; og jeg havde taget del i kursusshowet med min
kendte, ironisk spøgende facon.
Moma havde smilet undervejs i læsningen, indtil mine
tanker cirklede ind i hendes egne.
”Tais fortalte mig en dag, at han havde mødt mange venlige mennesker på sin Indiens- og Nepalrejse, hvor venligheden sagtens kunne være ægte, men også skyldes et håb om
at få fordele af sin imødekommenhed. Han rejste i områder,
hvor så mange var materielt fattige … og udlændinge blev
betragtet som væsener, der var lavet i en seddelpresse. De
tilrejsende var anderledes, blev ved med at være det … og
de havde penge til at komme væk igen.”
Så huskede Moma, hvordan hun en tid efter min store rejse havde foreslået mig, at jeg kunne tage til et mindre økonomisk velstillet land end Danmark og oprette et bibliotek i
en lokal landsby, udbrede kendskabet til gode bøger og måske undervise i læsning eller engelsk; eller hvad der ellers
kunne være brug for.
Nu ville jeg i hvert fald vide, hvad jeg gik ind til, hvis jeg
rejste ud på den måde, og det kunne jo være, at jeg havde
endnu mere brug for dem, end de havde for mig. Tais som
realist. Hvorfor ikke?
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Moma mærkede min glæde over trippet. De forstyrrede
mavevæsker ved indgangen til læsningen blev til kluk, og
hele hendes krop klukkede med.

27. Levende billeder
Kort efter sorterede Moma i de fotografier fra mit liv, hun
havde overtaget.
Samtidig åbnede hun kassen med breve og andet, der var
skrevet til mig, i mine allerførste år.
Det gik op for mig, at hændelserne med tilknyttede smil
var afvist som ignorantens lalleoptræden i mine ældre år, og
når jeg tænkte tilbage, havde der ikke været nogen ende på
sumpene af voksenpinlighed.
”Han nåede at rejse hele verden rundt med sine forældre
og venner,” mumlede Moma. Hun var ved at gennemgå billederne fra min barndom og tidlige ungdomsår og valgte
nogle ud.
Et var af Tais på Hawaii, på en scene med dansende, blomsterprydede kvinder, et andet viste mig i World Trade Center, et par år før angrebet, der åbnede til et nyt sort-hvidt
verdensbillede, efter Sovjetunionens fald.
Så var jeg undervandsdykker, hvor en stor haj svømmede
forbi mig, som en anden terrorist, lige efter fotograferingen,
og jeg var på Lanzarote, på et sportscenter, hvor jeg slog min
far i tennis, hvor jeg svømmede, løb og prøvede at vindsurfe. Jeg var på ski i Norge. Jeg var i Kina, fotograferet ved den
kinesiske mur og i kinesisk kejserdragt. Jeg var i Arizonas
ørken, med de saguarokaktusser, der løfter armene i vejret,
som om de bliver truet med en revolver, og jeg var i Verona
med de andre fodbolddrenge fra Hedehusene og omegn.
Jeg var med far, der kigger ud over et bjerglandskab, hvor
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jeg lægger min ene hånd over de to, som far har foldet på
ryggen. Jeg sidder med mor, optaget af at få læst højt. Jeg
er kravlet op på en betjents motorcykel i New York. Jeg er i
Disney World i Florida. Jeg har vundet katten Sylvester som
tøjdyr i Circus-Circus i Las Vegas, i en udgave, der er større
end mig selv, og får den bragt med til Danmark.
Jeg er lystfisker med far ved en dansk sø og på Øresund,
hvor vi fanger sild og torsk. Jeg har en kvælerslange om halsen i en krybdyrpark med mængder af alligatorer, der dasker i vandet omkring én. Jeg er på de årlige Tivoli-ture med
familien, hvor der bliver hvirvlet og svinget og drejet, til
turpasset er udnyttet til brækpunktet. Jeg er på mountainbike i Toscana-bjerge med fætter Eske og kusine Nete. Jeg er i
Island, Polen, England, Slovenien, med kammerater, og til
fest.
Jeg er til jul og fødselsdag, i børnehave, fritidshjem og
skole, hvor jeg altid blev rost for mine faglige og sportslige
evner.
Tais, der aldrig manglede venner eller familie, der så ham,
og elskede ham uperfekt.
Tais, der som ung mand aldrig rigtig syntes, at der var sket
noget i hans liv.
”Jeg tager det langsomt, så du kan få lov til at overveje, om
det virkelig var så slemt,” tænkte Moma til mig, og fortsatte
efter en pause:
”Når jeg ser på alt det, du lavede ... og for det meste gik det
jo godt mellem din mor og far … og dig, så kan du ikke have
været trist indeni hele tiden. Selvfølgelig kan fotografierne
snyde. Et smil til apparatet, og efter klikket fortsætter konflikterne og ubehaget. Men jeg har også været nødt til at se
i øjnene, at min egen barndom ikke kun var ulykkelig; hel-
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ler ikke min ungdom, og de begivenheder, jeg var igennem,
blev noget unikt, som var med til at danne mig, og gjorde
mig klar over, hvad jeg ikke ville være med til at gentage af
lidelse … Prøv at se det billede her, hvor du er 7 år og med
et målrettet spark og et kanonfast udtryk i øjnene sender
fodbolden forbi den sidste modstander, forbi målmanden og
ind i nettet … Der var også et år, hvor du blev kåret til Årets
Fighter i fodboldklubben … og her er du i Sydsverige, i kano
med Nete og fætter Eske, og I padler i en vig, imens I synger
i vilden sky … Sådan ser det i hvert fald ud … Her griner
du udfordrende til uhyret Frankenstein i en eller anden forlystelsespark … og så er der et billede, hvor du er 6 eller 7
år og klædt ud som rockstjerne, med glimmersolbriller, blå
butterfly og skjorte, og en hvid jakke, der går til knæene …
Her har vi dig i hiphop-stil med bagvendt kasket, et uudgrundeligt udtryk i øjnene, hættetrøje og ternet skjorte …
du havde lige lært engelsk og købte amerikanske blade om
hiphop musik og amerikansk brydning … Hulk Hogan og
Ultimate Warrior … onkel Trom syntes, at det var noget af
det mest eksotiske, han havde hørt om … og så er der det
tænksomme billede af dig fra din far og mor, hvor du er 3 år
og er fotograferet i køkkenet, med hagen støttet til den arm,
der ligger på bordet … og det var omkring den tid, hvor du
spiste Havrefras om morgenen, og jeg har din mors beretning om, at du en dag kiggede på alle de fætterfigurer, der
var på bagsiden, opkaldt efter deres grundhumør, og pegede
på en af figurerne: Det er mig! sagde du, og det var fætter
Glad.
Og du blev større, og jeg misundte dig, da du skulle på
gymnasiet, med al den mulighed for lærdom, og det liv,
hvor du kunne sove på en bænk i sommernætter, hvis det
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faldt sig for, og du boede på kollegium og festede, og rejste,
og studerede … og der var alle tabene, særlig af din far og
mor, som også tyngede mig; men der var ikke kun tabene.
Der var alle de gode øjeblikke, alene og sammen med andre,
som kom ind i dit liv … Der var så meget, der betød noget.”
*
Moma havde sagt, hvad hun skulle, og jeg syntes pludselig,
at hun virkede så lille, og modfalden. Hun måtte muntres
op igen.
”Ha! Er det rigtigt? Dit liv var noget værd … Betydning …
Heretikerne? Nååh, forfatterne, der var optaget af betydning,
efter 2. verdenskrigs nedsmeltning af humanitet … Hvor det
glæder mig!”
Jeg havde skrevet opgave om heretikerne, og hvis jeg overførte ord ud fra emner, som hun vidste, jeg havde været optaget af, blev hun mere tryg ved, at det virkelig var mig, hun
tænkte tanker med.
Jeg havde været meget optaget af datidens idé om, at poesien og den kunstneriske erkendelse kunne være en vej ud af
efterkrigstidens kulturkrise, der blev tilskrevet intellektets
herredømme siden renæssancen - sådan i overskriftsform
- og Moma havde naturligvis læst et sted, at den slags kunne føre til metafysisk eskapisme og ophold i et elfenbenstårn med vandtætte skodder ud til virkeligheden.
Moma tog nu den kasse frem, hvor mor havde gemt breve
og andet skriftligt, der var sendt til mig i mine første år, og
som moster havde overtaget, efter at jeg også var gået over.
Der var mængder af gode ønsker til mig, fra familie og venner, ved fødselsdage og til jul, eller når nogen var ude og
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rejse og tænkte så meget på mig, at jeg fik et postkort.
Jeg blev særlig overrasket over de mange breve fra mormor
Gugger. Hun var glad for sit lille barnebarn, selv om hun
mente, at jeg var forkert ved fødslen og blev skældt ud af
jordemoderen for at sige det. Jeg skulle have været en pige,
hævdede mormor Gugger, der aldrig selv havde overværet
sine fødsler. Hun havde krævet bedøvelse i så store mængder, at hun var groggy, når barnet … min mor og Moma …
endelig kom ud.
Nu syntes hun, at min fødsel var den første, hun rigtig
havde overværet og var gået i chok over, at hendes datter
skulle lide så frygteligt.
Mormor Gugger var et drama i sig selv og svær for mor og
moster, der som voksne nægtede at være deltagere i hendes
spil; som når mormor Gugger ringede og fortalte, at hendes
anden, stille mand var en vatpik og en djævel, imens han
hørte på det.
De to døtre sendte en dag et brev til mormor Gugger med
besked om, at de ikke ville se hende, hvis hun gjorde mere
af den slags. Mormor Gugger forstod det aldrig. Det gør hun
nu.
*
Vi kiggede brevene igennem, og Moma læste et par anekdoter op fra mit barneliv som Tais, som hun fandt på løsstykker af papir, imellem brevene. De var skrevet af min mor.
Den første lød:
Som 5-årig så du en udsendelse i fjernsynet om farlige dyr.
Der var en kobraslange med gifttænder, og pludselig så du
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skrækkelig vred ud, med rynkede øjenbryn. Du brummede
og spyttede og udbrød: ”Jeg er en farlig sjopan. Jeg har gifttænder og er meget vred,” og så gik du rundt og spruttede.
Næste morgen spurgte jeg dig: ”Hvad var det nu for et dyr,
du var? Det var noget med sjo …” Du sagde: ”Det kan jeg
ikke huske. Det må vi lige tænke over.” Og så grublede vi.
Pludselig kom det: ”En sjopan.” ”Ja”, sagde jeg: ”Og du
var så vred og farlig.” ”Men det er, fordi der kommer et underligt lys midt om natten og forvandler mig til en vild sjopan med gifttænder,” forklarede du.
Dét med lyset og den vilde sjopan, der forandrede mig, måtte være kommet et eller andet sted fra. Jeg havde glemt hændelsen og blev nu mindet om den, fordi mor havde skrevet
ordskiftet ned.
Jeg kom i tanker om et billede, Moma havde lavet til mig,
da jeg var blevet ældre og miserabel. Hun havde tegnet et
smilende, grønt fabelvæsen med runde ører og en venlig,
lilla cirkel om øjnene.
Fabelvæsenet rejste sig foran en ungersvend med lyst pjuskehår, der netop trak de sidste vildnisvækster til side for at
komme ud i åbent land. Under billedet havde Moster skrevet:
”Han stred sig igennem verden, og somme tider kendte
han ikke sin vej, men måtte prøve sig frem og kendte først
sent det billede, som dannede sig efter alle stop, forhindringer, loops, om- og rundkørsler og veje frem og tilbage. Billedet, der blev til ved at forbinde punkterne på hans vej, var
ikke en stork, som i Karen Blixens fortælling fra ”Den afrikanske farm”, men et storøjet eventyrdyr. Og måske var det
blevet en lillesnudet alligator i en anden tid, eller en giraf …
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for det kunne ingen vide på forhånd.”
Nu blev jeg vældig tiltrukket af tanken om, at Tais havde
været en venlig, vild sjopan med gifttænder, som han kom
til at sætte i sig selv.
Og så hørte jeg kælenavnet ”Buller.”
Moma var kommet til mors historie om, hvordan hun
kaldte mig Buller som dreng. Da jeg blev større, protesterede jeg.
”Jeg er ikke en Buller” sagde jeg. ”Jeg er en Tais, af helt
almindelig type, 8 år.”
Mødre! Hun blev ved med at kalde mig Buller og Skattermand, til hun blev kørt ihjel. Hvordan skulle jeg så selv
blive voksen? Men jeg havde dog været i stand til at sige fra,
og jeg var aldrig i tvivl om hendes kærlighed, uanset hvor
elendigt den blev udtrykt, og hvor plaget hun var af sine
egne bryderier med tilværelsen.
Og så var der dén med juletegningen.
Mor og jeg havde hver især lavet en juletegning, og sammenlignede den nu.
”Hvilken synes du er pænest?” spurgte mor. ”Din.” ”Hvorfor?” ”Jo, for du har set verden mere, end jeg har. Så ved du
mere, hvordan det hele skal se ud,” havde jeg svaret.
Set mere af verden? Og vide, hvordan det hele skal se ud?
Jeg lød noget gammelklog, af en lille dreng at være, og den
følgende historie ændrede ikke ved den opfattelse.
Mor havde skrevet, at der havde været nogle piger i radioen, på en 13-14 år, der talte om, hvornår de skulle være
hjemme om aftenen.
”Når jeg bliver stor, vil jeg ikke gå ud med piger og elske
piger og sådan noget, mor. Og du skal skrive det op!”
”Hvorfor?” ”Jo, for at jeg ikke skal glemme det.”
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Den sidste historie, som Moma læste højt, var også fra
dengang, jeg var omkring 8 år. Solen gik smukt ned ved Baldersbrønde, og røg fra en skorsten skæmmede synet.
”Ved du hvad, mor?” ”Nej”. ”Jeg synes, det ville være en
god idé, hvis Gud tog al røgen fra de virksomheder, der forurenede, og puttede den ned i en kasse,” sagde jeg.
Gud eksisterede i min verden, dengang.
Moma lo over den sidste fortælling og vidste, at vi var der.
Familien var samlet.
Mor og far, farfar og farmor, som vi så ret sjældent, fordi
de boede i Jylland, mig, mormor Gugger og søstrenes far,
min morfar, som havde fået halskræft og var overgået, før jeg
blev født. En sympatisk mand, som faktisk fulgte mig hele
mit jordiske liv, uden at jeg vidste det. Nu har jeg lært ham
at kende. Og så lavede moster det nummer, som jeg stadig
har svært ved at klare. Der kom tårer i øjnene på hende.
”Jeg er bare så glad over, at I er der,” forklarede hun. Det
var i orden. Michael og Singh var der også, lidt ude i baggrunden. De så billigende til.
Jeg gennemgik selv de seneste år. Den smerte, fortvivlelse
og forvirring, som jeg havde været i, skulle Moma ikke have
endnu en gang. Og jeg fandt ud af, at der også havde været
mængder af gode stunder, imellem alt det dystre, der kom
til at udgøre min grundtilstand. Det var bare ikke dét, jeg
havde hæftet mig ved.
De strålende, selvforglemmende hændelser passede sig
ikke for en fronttilværelse, med antydningen af de sorte
dybder i sindet, som andre kunne gyse beundrende over; og
sådan mister man den poesi i sin tilværelse, som er pulsen
i et universelt taktslag.
Moma pulsede til gengæld løs. En eftermiddag hørte hun
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bilradio på vejen til Monte, og programmets vært fortalte
om en undersøgelse, der viste, at en hurtig popmelodi, som
blev afspillet i en slæbende langsom version, lød som himmeltoner.
Værten gengav de to melodiudgaver over radioen.
Fans kunne selvfølgelig synes, at også popmelodien lød
himmelsk. Men det var kun ved den dvælende afspilning,
at Moma mente at høre toner, der blev hentet ned fra himmelske sfærer.
Så skulle hun lige igennem en ny periode af tvivl.

28. På rette sted
Moma havde længe overvejet at gå til en regressionsterapeut. Hun ville gerne vide, om der kunne være noget sandt i
de billeder, hun havde fået af sig selv som lille pige i renæssancen: dér, hvor hun gik hen til en ung mand med langt,
mørkt hår, der sad ved et bord og skrev med fjerpen; en ung
mand, der både lignede Poeten og mig som Tais.
Et foto, som Nete sendte over computeren, bestyrkede
Moma i ønsket.
Jeg havde engang boet i et værelse, som var ledigt i Netes
lejlighed, og Nete havde ved en oprydning i sine billeder
fundet et af mig, der prøvede at rense en støvsugerslange,
som noget havde sat sig fast i. Det havde været sjovt. Vi grinede sammen; og da Moma så fotografiet, måtte hun trække
vejret ekstra dybt et par gange. Det var som at se ansigtet af
Poeten, i nutidige omgivelser. Ingen af de fotografier, hun
ellers havde af mig, lignede maleriet fra National Portrait
Gallery på samme måde.
Moma lavede sin aftale med en regressionsterapeut i København, selv om hun var bange og begyndte at låse sin vilje
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fast på, at hun ville se Poeten og den lille pige ved mødet
med terapeuten. Ønsket fyldte så meget, at det ville være
umuligt at få øje på de scener, der kunne strømme til hende
under sessionen.
Moma blev anbragt i en behagelig lænestol, og håndværkere uden for vinduerne begyndte at hamre og bore.
Med støjen udefra var det umuligt at koncentrere sig om
at komme tilbage i tidligere liv. Ønsket om at gennemtvinge,
hvad der skulle komme af billeder, duede ikke.
Moma opgav at få en ny tid hos regressionsterapeuten.
”Jeg skal måske have de informationer på en anden måde,
hvis jeg skal have dem. Jeg skal være klar til at få dem,”
tænkte Moma. Hvor var hun dog fornuftig.
En vinterdag meldte hun sig til et kursus om døden som
bevidsthedsrejse.
*
De 10 forelæsninger foregik i universitetslokaler på Amager,
i kort gåafstand fra lejligheden i Svinget.
Underviseren var en kvindelig teolog, der fortalte, at hun
havde engageret sig i at finde ind til menneskelig essens og
leve den vågenhed eller årvågenhed, som kunne blive et
resultat af denne søgen.
Underviserens første spørgsmål til kursisterne lød: Hvem
er du? Efterfølgende noterede hun kursisternes svar med
kridt, der peb mod den sorte tavle. Der blev skrevet ”Mor”
og ”Far”, og forskellige fag, man var uddannet inden for,
og så var det, at Moma måtte sige noget, selv om hun ellers
havde besluttet sig for at tie stille: - Krop og sjæl, båret af
ånd, mumlede hun.
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- Ja, det var jo noget af et spring, smilede underviseren og
krattede mosters svar på tavlen, langt væk fra de andres.
Teksterne omkring livet ved og efter døden startede med
en eskimomyte om en gammel kone, der besøgte de dødes
land. Hun havde mistet to sønner og fik at vide, at hendes
tårer frøs til is på deres ben. Isen kunne kun fjernes ved, at
hun holdt op med at sørge, og på tilbagevejen til de levendes land fik hun en fanger med sig, som også havde været
på vej til døden. De flyttede sammen, og hun kom aldrig til
at sulte mere.
”De tilbageblevnes sorg over de døde er en lidelse for
dem, der er gået over. Det er præcis sådan, jeg har oplevet
det med Tais. Jeg skal bringe livet videre, ikke gå til i sorg,”
tænkte Moma.
Holdet gennemgik dernæst et afsnit fra Carl Gustav Jungs
”Mit livs myte”, med erindringer, drømme og tanker fra psykoanalytikerens liv.
Jung skildrede en oplevelse under en sygdomsperiode,
hvor han var tæt på døden og ifølge sygeplejersken var ligesom omgivet af et lysskær.
Jung fortalte, at han havde befundet sig højt oppe i verdensrummet, hvor han havde udsyn til dele af jordens kugle, og klodens konturer glimtede af sølv igennem et pragfuldt, blåt lys.
Han vendte sig fra nord mod syd og så en mørk, enorm
stenkolos, af størrelse nærmest som hans hus. Stenen svævede i verdensaltet lige som ham og lignede sten, han havde
set ved den Bengalske Havbugt, hvor de af og til blev brugt
til templer.
En dør i stenkolossen førte ind til en forhal, og til højre sad en hvilende inder i lotusstilling. Inderen ventede på

261

ham. Han svævede videre, op til en port; og hvis han bare
kunne komme inden for ville han erkende, hvorfor alt var
således og ikke anderledes. Der ville han være sammen med
de mennesker, der kendte svaret på hans spørgsmål om før
og efter.
I disse uger vågnede han omkring midnat, og efter dagenes
deprimerede tilstand oplevede han en slags ekstase, i en tilstand af stor salighed; som om han svævede i rummet og lå
i verdensaltets skød.
”Han fik ilt og kamfer under sygelejet. Der står ikke, om
han fik andre midler til at hjælpe sig igennem sygdommen;
og måske hallucinerede han bare,” tænkte Moma, uden
helt at tro på det, og derhjemme i Svinget læste hun hele
Jung-bogen og stoppede ved mange andre passager.
” … Her skriver han, at den kritiske fornuft i den seneste
tid - udover mange andre mytiske forestillinger - tilsyneladende synes at have fået ideen om et postmortalt liv til at
forsvinde. Og dette er kun muligt, fordi mennesker bilder sig
ind kun at være det, som de ved om sig selv … enhver, som
har den ringeste fornemmelse af psykologi, kan let regne ud,
hvor begrænset denne viden er, står der … og så fortsætter
han, at vor tids sygdomme er rationalisme og doktrinarisme;
de foregiver at vide alt … og at meget vil blive opdaget, som
vi i dag fra vores begrænsede standpunkt anser for umuligt
… Det er, som om det meste af de diskussioner, holdninger
og teorier, jeg har været rundt om, bliver samlet hér… også,
hvor han skriver, at vores begreb om tid og rum kun har
tilnærmelsesvis gyldighed og derfor lader store arealer åbne
for relative og absolutte afvigelser … og at han af hensyn til
sådanne muligheder lytter opmærksomt til sjælens forunderlige myter og iagttager de begivenheder, der sker i ham,
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uanset om de svarer til hans teoretiske forudsætninger eller
ej … og han fortæller ud fra sin egen erfaring, også med uforklarlige hændelser. Han har haft en masse erfaringer med
forbindelse til fysisk døde, som jeg selv har fået erfaringer
med … og Jung havde før blotlagt religiøse oplevelser og
erfaringer, som var blevet mødt med fjendtlighed. Jung frygtede publikums reaktion, og bogen udkom først efter hans
død. Han skrev kun dele af den selv, men redigerede og godkendte indholdet.
Jung stod inde for dét, der stod i ”Mit livs myte”, konstaterede Moma, og var lykkelig.
*
Jeg havde været interesseret i Jungs arketyper, men havde
mest læst Freud og tænkt, at enhver måtte have sine guruer
i fred. Jung, Freud, eller hvem det nu kunne være, hvis de
ikke generede andre med dem.
Det nærmeste, Moma ville komme til en guru var, hvis
hun kunne have respekt for et menneskes indsigt og evne
til at sætte tanker i gang, der kunne gøre hende bedre til at
være et jordisk væsen.
Hun syntes, at hun genkendte flere af Jungs betragtninger
som bundet i noget alment, sjælebeslægtet menneskeligt, og
jeg mærkede, hvordan bogen rundede hende af.
Jeg læste særlig med i, at videnskabelig sandhed for Jung
var en hypotese, som han skrev i ”Mit livs myte” i forbindelse med Freud-opgøret.
Jung blev overbevist om, at Freud var bange for truende,
ubevidst indhold.
Seksualteorien var hans bolværk mod den sorte slamflod
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okkultismen; dét, som filosofi, religion og den nye parapsykologi havde at sige om sjælen.
Seksualteorien blev religion. Man skulle underkaste sig et
dominerende billede. For Freud var seksuel libido lig med
den skjulte Gud; mente altså Jung, med Moma som bisidder,
og mig og Singh som interesserede medlæsere.
Vi fulgte særligt med, da Moma kom til et afsnit, hvor Jung
skrev om mennesket, der føler sig i stand til fuldgyldigt at
besvare Gudens overmægtige indflydelse, og at dette at kunne yde væsentlig gengæld selv over for Gud er en stolt følelse, som løfter det menneskelige individ op og giver det en
metafysisk faktors værdighed. Og da Jung skulle til Indien,
blev der ikke planlagt besøg hos indiske ”hellige mænd”,
som han skrev. Han ville finde sin egen sandhed, og han
ønskede ikke at gå ind i tanker om verden som illusion.
- Jeg ønsker hverken at blive befriet for mennesker, mig
selv eller naturen, for alt dette er for mig ubeskrivelige undere. Naturen, sjælen og livet står for mig som synlig guddommelighed, og hvad skulle jeg da ønske mere? stod der
i teksten.
Singh simrede af skygge og lyspletter.
Han virkede noget blakket, men den lille dreng trådte stadig mere tydeligt frem i hans skikkelse, og han var begyndt
at vænne sig til lyset.
Det kan føles meget ubeskyttet at være i lys, indtil man
finder ud af, at lys er stærkere at være i end mørke.
*
Jung havde haft den oplevelse, at han var sat til at undervise
skikkelser fra det ubevidste - eller afdøde ånder, som næppe
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kan skelnes fra det første, læste Moma; selv om Jung ifølge
bogen fandt det nødvendigt at sætte både ”undervise” og
”afdøde ånder” i citationstegn, som om han alligevel ikke
ville stå rigtigt ved sin holdning.
Jeg har ikke talt med Jung. Han kan være så mange steder
nu, og jeg er ret ung i dette her. Jeg kender ikke helheden i
det åndelige univers. Men der foregår uendelig meget, og så
vidt jeg ved lærer sjæle, også uden for menneskenes regi,
hvor Jung registrerede dét, han fornemmede tæt omkring
sig; og dét var afdøde sjæles mulighed for at lære af mennesker, der havde en krop.
Jung skrev, at årsagen til de afdøde sjæles anstrengelser
for at trænge ind i livet er at få del i menneskenes viden,
og nu læste Moma højt fra bogen, med Singh og mig som
medhørere.
- Jeg har ofte en fornemmelse af, at ånderne står lige bagved os og venter på at høre, hvilke svar vi kan give dem. De
døde spørger, som om al viden eller alt det førhenvidste kun
kan strømme ind i den levendes kropsbundne sjæl. Erkendelse forudsætter - lige som skabelse - en modsætning, et
hér og et dér, et øvre og et nedre, et før og et efter.
Der er et krav fra de afdøde om at få andel i den grad af bevidsthed, de ikke erhvervede sig, mens de levede; til gensidig fuldendelse og ophøjelse, sluttede Moma sin oplæsning.
Sikke en svada!
Moma blev kun bekræftet i, at hun var ved at nå en erkendelse, som hun aldrig kunne afsværge, uanset hvor meget
hun blev truet til det: lige som de lærde, der satte deres liv
ind på at fastholde, at jorden var rund, og at jorden ikke var
centrum i universet, men bevægede sig rundt om solen.
Og Singh og jeg? Ja, vi hørte på, hvordan det kunne være.

265

Heller ikke Jung havde de problemer med reinkarnation,
som findes i det kristne. Det var jeg vældig tilfreds med.
Jeg fulgte igen med, da Moma læste, at Jung godt kunne
forestille sig, at han havde levet i tidligere århundreder, og
at han dér stødte på problemer, som han endnu ikke kunne
svare på, så han nødvendigvis måtte genfødes, fordi den opgave, der var stillet ham, endnu ikke var løst.
Det var tanker, som jeg også havde haft; og hvordan det
bliver, ved jeg ikke.
Men jeg havde i hvert fald fået lov til at være hos Moma,
for at få større indsigt, hvor hun samtidig lærte meget, og
reinkarnationen var også indført i Momas univers.
Vi var tæt på hinandens energiniveauer.
Hun kunne snart acceptere det, som hun aldrig kunne
have fattet, lige da jeg gik over, og da vidste jeg det ikke
engang selv.
Nu fulgte jeg hende på den sidste del af den færd, der endeligt ville ændre hendes livssyn.
*
På kurset om døden som bevidsthedsrejse viste underviseren eksempler fra religioner og myter på, hvordan mennesker får de handlinger retur, som de selv har sendt ud i verden, som en slags boomerang á la karma.
Ud fra det materiale og de erfaringer, underviseren havde
været igennem, konkluderede hun også, at den fysiske død
medfører en opgørelse af, hvordan man har opført sig i livet,
hvor en port adskiller livet efter det fysiske fra livet med
kroppens realitet.
Moma fik sin egen erfaring bekræftet i teksterne. Også
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andre så kaos og smerte som tegn på, at der var noget, de
kunne lære at håndtere i eksistensen med et fysisk legeme,
og nogle havde endog opdaget, at mennesket kan udfris fra
lidelsen som grundvilkår.
I gennemgangen af religionerne var jeg selv ved at indse,
at en god, gammelprøvet bog som Bibelen ikke kan bortdømmes, uden samtidig at rive grundlaget væk under vores
egen eksistens. Det er en kilde, som forfattere og kunstnere
altid har taget fra; som historien om Job, der går imod Gud
og til sidst indser, at han må acceptere Gud som den store
kraft, der ved bedre; den Gud, som vender Jobs livsforløb,
efter at Job er gået i forbøn for sine venner. Job bliver givet
dobbelt så meget, som han før havde haft.
Det var en historie, Moma havde læst flere gange.
Selvfølgelig kunne Moma ikke holde sig fra at kommentere undervejs i kurset. I en pause diskuterede deltagere på
holdet den dødsfrygt, som bestemmer livet for mange mennesker, og Moma udbrød: - Døden er bare forandring!
Flere af kursisterne smilede overbærende, når Moma ikke
kunne lade være med at udtale sig uforbeholdent, også den
dag en ældre, mandlig kursusdeltager mumlede, at han var
bange for at se, hvad der lå gemt i ham.
- Der er ikke noget at være bange for! meddelte Moma
straks.
Måske var manden nervøs for at blive fanget af et indre
monster eller frygtede en sumpet samvittighed. Det kunne
jeg rigtig godt forstå; og Moma havde selv været forfærdeligt
bange, indtil hun fandt ud af at bruge historisk kendte redskaber til at rydde op i sine mørkerum.
Men nogle opfattede vist også Momas akutte udbrud sådan, at Moma måtte have erfaret noget særligt; og i pauser
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i undervisningen hørte Moma ofte om besynderlige hændelser, som kursister havde været ude for. En af dem var en
dag standset uden for sin lille datters værelse ved lyden af
en hviskende samtale inde fra rummet, og moderen lyttede
diskret til, at datteren som en sjælegammel filosof fortalte
en veninde om sine tidligere liv, og om livet her og nu.
*
Jeg huskede tilbage på historien om, at Jesus vandt over døden. Han opstod på 3. dagen efter korsfæstelsen og belærte ifølge Apostlenes Gerninger sine disciple i 40 dage, før
han rejste videre; og Jesus var også til stede på den måde i
gnostiske evangelier.
Singh var med på holdet af og til, særlig når der blev talt om
noget, der var større end én selv og blev kaldt Gud, og han var
lutter lydhørhed, da deltagerne nåede til buddhisme-erfaringer, der drejede sig om førdød, død, og efterdød.
Spørgsmålet om at åbne for døden gik igen i de tekster, kursisterne nu læste; særligt om de tibetanske mestre, der igennem
generationer havde iagttaget, beskrevet og analyseret, hvad der
skete omkring døden, før og efter det sidste åndedrag.
Her som som så ofte tidligere fik Moma kendskab til en
bog, som hun måtte læse.
En af kursisterne anbefalede hende ”Den tibetanske bog
om livet og døden”, skrevet af en buddhistisk mester, Sogyal
Rinpoche. Han havde været flere år i Vesten og iagttaget, at
mange vesterlændinge havde vendt ryggen til døden og gik
i panik, når de blev konfronteret med, at den fysiske krop en
dag holdt op med at fungere.
Sogyal Rinpoche gav udtryk for, at de fleste dør, uforbe-
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redte på døden, på samme måde, som de har levet, uforberedte på livet.
*
Bogens lysegrønne omslag tiltalte Moma, og bogens over
400 tætpakkede sider med buddhistisk lære om liv og død,
som forfatterens forklaring og udvidelse af Den Tibetanske
Dødebog, afskrækkede hende ikke.
Jeg havde været stærkt optaget af Den Tibetanske Dødebog, og jeg kendte efterhånden hendes holdning. Den lære
eller kultur, forfattere af sådanne værker var opvokset med,
var en del af den information, de bragte videre; og uanset
hvor smukt formulerede livssyn, der blev formidlet, kunne
hun ikke overtage en færdigpakket tekst.
Moma fandt derimod dét indhold i bogen, der gav hende
et større univers, hun kunne virke i, ud fra, hvad hun mente
var mere almenmenneskelige erfaringer og oplevelser, som
hun kunne bygge på sin egen baggrund og sine egne erfaringer og oplevelser.
Jeg havde engang været i en af mine venners kolonihave
med et æbletræ, der var blevet podet med forskellige æblesorter. Det var vildt at se forskellige slags æbler på samme
træ. Stammen var skudt op af kernen fra en ældgammel æblesort. Det var måske noget i den retning, Moma mente; og
så kom jeg til at tænke på, at forskere er begyndt at manipulere med gener, både inden for dyre- og planteverdenen, i
udviklingens navn.
Mennesker sætter gang i så meget, der umiddelbart kan
give fordele, og som ingen kan overskue de langsigtede følger og følgevirkninger af.
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Men menneskene kommer i hvert fald kommer ikke væk
fra, at den kendte krop bliver forladt i døden, selv om de
godt kunne tænke sig en tryghedsforsikring, også imod dette
skift; og så læste Moma, at bardoerne, de konstant skiftende overgangstilstande, der normalt bruges til at betegne en
tilstand mellem død og genfødsel, i virkeligheden optræder
konstant gennem liv og død; hvor muligheden for befrielse,
eller oplysning, forøges.
”Det er sådan, jeg har oplevet det … og i begyndelsen af
bogen bruger Rinpoche et citat fra Montaigne, den franske humanistiske filosof og forfatter fra 1500-tallet. Endnu
et stort orienteret renæssancemenneske. Han døde, imens
Poeten stadig var ung … og hvad er det, der står her? … at vi
bliver nødt til at pille det fremmedartede af døden og blive
fortrolig med den … at tænke over døden er at tænke over
friheden. Den, der har lært at dø har glemt at trælle, citerer
han Montaigne; og nogle betragter Montaigne som det første
moderne menneske. Sogyal Rinpoche laver en forbindelse
mellem øst og vest. Der er noget fællesmenneskeligt hér …
Montaigne var sådan et menneske, der får én til at tænke
over, hvilken grad af uvidenhed man selv er standset ved
… Så har Sogyal Rinpoche anvisninger til, hvordan vi kan
leve ordentligt, uden at ødelægge kloden, og her er der noget med, at det er skæbnens ironi, at unge mennesker i den
vestlige verden får sådan en høj uddannelse inden for alle
områder lige undtagen den ene, som indeholder nøglen til
livets mening, og måske også til vores egen overlevelse …
at føle dybt i sit hjerte, om man tror på et liv efter dette. Og
at der vil følge et personligt ansvar og moral med at have
denne overbevisning. Så er ens handlinger ikke ligegyldige
… Jeg vil aldrig skrive under på, at det kan være gyldigt for
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alle, men han er dyb, og dét, han skriver om følgerne af vores kortsigtede, ulykkelige, ængstelige livsmåde har jeg set
flere andre steder … også dét med, at en skadevoldende ånd
kan gribe og bemægtige sig en selvmorders livskraft, fordi
bevidstheden hos den, der begår selvmord, ikke har andet
valg end at følge sin negative karma … og at en kraftfuld
mester ved særlige former for praksis kan befri selvmorderens bevidsthed. Kraftfuld mester! Mindre kan vel også
gøre det. Og så skriver han et sted om, hvordan man i praksis kan hjælpe en døende både før, under og efter døden, så
den døende, den døde og de efterladte kan komme videre
igennem forandringen … som det medfølende hjertes kraft
og varme kan række ud og hjælpe i alle tilstande og alle riger. Bønner hører til hjælpen. Dét er i hvert fald også noget,
som jeg har set virke. Der er noget, der virker … noget, der
kan ændre vores liv. Et ”Hjælp!” og et ”Tak”. Jeg begynder
og slutter hver dag med et ”Tak”… og nu skal jeg passe på
ikke at blive for rørstrømsk. Så begynder jeg bare at græde,
og så har jeg Tais efter mig. I hvert fald, hvis det er flæb …
Men det er, som om alting er ved at falde på plads,” mente
Moma.
*
Underviseren i ”Døden som bevidsthedsrejse” havde fundet
sit sted i Assisi i Italien, og hos Frans af Assisi. I sin lejlighed i byen kunne hun udføre sine meditationer og derfra
komme hurtigt til kirke, og møde sine venner i byen.
”Vi kan komme igennem eksistensen på mængder af måder. Der er ikke én, vi kan fastslå som den rigtige,” tænkte
Moma og spekulerede på, hvilket væsen der ville vise sig,
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hvis de punkter, hun var gået igennem i sit liv, en dag blev
forbundet med streger.
”Måske bliver det et storøret eventyrdyr med briller; som
det venlige væsen i grønt og lilla, jeg tegnede til Tais … eller
en englevinget grib. Sådan et billede udgår måske fra en
skitse og kan ændre sig igennem en livshistorie, hvis udfald
nogle vil kalde skæbne,” tænkte hun.

29. Løftet
Moma fandt ud af, at reinkarnationstanken havde levet
igennem hele den vestlige kulturs forløb, men som den, der
blev overskygget af et verdensbillede, hvor mennesket kun
havde én chance til at klare livsopgaven.
Efter den fysiske død var der ingenting, eller man kunne
måske isolere sig fra jordens fristelser, i bestræbelsen på at
komme i efterdødens Paradis, der var langt bedre end det
jordiske liv; og måske håbe på, at det kun var de andre, der
kom i Skærsilden eller i Helvede.
”Men det er jo her, det sker. Det er her på jorden, at vi kan
møde udfordringerne og har en chance for at skabe forandring,” sagde Moma højt; og syntes, at der var mere klart
forude.
Moma var også kommet i tanker om flere film, vi begge
havde set, der handlede om at møde savnede, der var døde
fra hovedpersonerne, eller som hovedpersonerne kendte
igen som sjælevenner, når hukommelsen ellers havde lagt
presenning over det, der havde været.
Moma var begyndt at tro, at jeg havde været langt mere
inde i den overgåede verdens erfaringer, end hun nogen sinde anede.
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Dengang vidste jeg kun, at den overgåede verden blev ved
med at tiltrække mig, og jeg gik i vandet i den forkludrede
overbevisning, at jorden blev et bedre sted uden mig.
Nu er jeg ved at forlige mig med tanken om en tilværelse,
hvor jeg tager tiden ud, og inspirerer og løfter, som mine
venner sagde, at jeg var så god til. Det håber jeg, at jeg kan
gøre i den nye omgang af fysisk liv, som jeg er ved at forberede mig til.
Jeg hang dog stadig ved noget fra min tidligere, jordiske
tilværelse; som min fødselsdag.
”Han vil gerne huskes på sin fødselsdag,” tænkte Moma.
Endnu en af disse julidage blev til, og hun sang en fødselsdagssang til mig, som hun altid havde gjort, enten over telefonen, eller når vi var sammen på dagen.
Det bumpede i hende. Fra jeg var dreng havde Moma også
skrevet et fødselsdagsdigt hvert år, til opbyggelse af mine indre ressourcer, og efter en større tankepause satte hun gang
i dét, der manglede.
*
En solsortehan var flere gange landet i sommerhusets have,
når hun sad ved fyrretræerne, hvor en del af min aske var
lagt i jorden.
Solsorten hoppede henimod hende, lagde hovedet på skrå
og så ud, som om den sagde noget til hende.
Jeg havde skrevet om solsorte, inspireret af Per Højholts
digte, og Moma forfattede sit fødselsdagsdigt, som hun læste for mig ved fyrretræerne, hviskende i ængstelse for, at
nogen ude på vejen skulle høre hende:
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En solsort synger fra rødhusets top og
indtager plænen med ejermandshop,
som var den et vers fra din digterånd om
fugle så frie af mørkets bånd.
Vi danser en hopsa, i fjer og i svæv og
tier i tanken om storrummets væv.
Jeg hører din latter i himmelspind og
mærker din hånd i en letvægtsvind.
Du ånder og føder i skikkelser nær
så ung og så gammel og også helt her.
Med dig sygner magtesløsheden ind,
til lykke med dagen, du hjælpesind.

Lejlighedsdigte bliver meget nemt flade som rugbrødsmadder, men jeg strålede, og Moma fik fred igen.
Moma spurgte Nete, om hun ville se digtet. Nete fik det på
mail og skrev ”Smiler” tilbage, efter at have læst det.
Ordene havde stået klar til Moma; særlig dét med hjælpesindet.
En dag i haven syntes hun, at den gamle husmur havde
en fordybning i sig, der lignede oldtidssagnets fugl Føniks,
som genopstår, forynget af den aske, fuglen er brændt i, og
hun fik en tanke, som fyldte hele hendes væsen.
”Tais har fået lov til at blive min og Troms skytsånd. Han
passer på os og vil møde os den dag, vi går over. Det med
at være skytsånd er noget, han har fået særlig lov til, og han
spørger ældre sjæle til råds, hvis han er usikker på, hvad
han skal gøre.”
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Nu kom der noget, som jeg i hvert fald ikke var det mindste i tvivl om.
*
Singh var begyndt at hjælpe sig selv, som han skulle.
Alligevel havde han endnu en gang brug for Momas assistance.
Et dagligt lysbad kunne få Singhs sidste mørkeskorper til
at falde af. Moma fangede relativt hurtigt budskabet.
”Et dagligt lysbad … Hvad skal dét indeholde … Åh, jo!
Der var jo den historie, som Singh yndede at fortælle … om
nogle ord, der havde gjort et så voldsomt indtryk på ham, at
han besvimede i sin skoles gymnastiksal. Siden søgte han
over i de flagrende skygger, i en livsform, hvor han kom til
at føle sig ensom og isoleret, lige som Tais. Men han skrev
noget af værdi; og har stadig noget at give til eftertiden …
Singh er poet … Hér!”
Moma havde fundet teksten i Den danske Salmebog.
Singh var hurtigt ved siden af hende, og hun læste B. S.
Ingemanns tekst højt. Dét vers, som ifølge Singh havde slået
ham omkuld som dreng:
Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte
Singh blev ført tilbage og svajede med ordene. Han lignede langt mere en kugle af lys end en sort meteorsten, og
med den bue i energiladningen, der trak op som et smil, var
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han tæt på den følsomme dreng, han havde været, før sin
Singh-tid. Singh var ved at finde hjem. Han svævede væk
fra Moma, med gnister i sin sidste rest af mørke.
Singh var snart fri til arbejdet i sin nye bestemmelse, hvor
han kunne komme tæt på dem, han elskede på jorden, uden
at skade dem, og more sig sammen med sådan nogle som
mig og Michael.
*
Moma fandt ud af, at Ingemann og flere andre markante personer i hans tid diskuterede liv efter døden, blandt andet
som en mellemtilstand, det var muligt at udvikle sig fra;
og oplæsningen af Ingemann-verset for Singh blev blot et
punkt på hendes daglige huskeliste.
”Med Singhs befrielse har Tais fået endnu mere lys. Jeg
var blevet blændet, hvis jeg havde set sådan et stærkt lys,
før alt dette her skete. Der foregår noget i mig … med mig.”
Moma blev igen optaget af at søge efter forbindelsen til
Poeten, der lignede hendes Tais så meget.
Navnet Sylvia, som var kommet til hende, da hun så en
lille pige gå henimod en ung mand med mørkt hår og var
tilbage i renæssancen, blev ved med at følge hende.
Men tanken om, at hun en dag skulle skrive denne uhåndterlige historie, lavede rod i moster. Hun måtte endelig overskride den grænse til mig, hun havde været så bange for.
En eftermiddag sad hun ude på altanen, der var bygget til
lejligheden i Svinget. I gamle dage havde hun flere gange set
mig gå eller cykle forbi på stikvejen nedenfor, som gik ind
fra den monsterlarmende Amager Fælledvej, og havde vinket, og råbt ”Hej!”, og her på altanen var hun nu, for første
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gang, klar til at konfrontere ubehaget i det øjeblik, der én
gang for alle ville vise, om hun virkelig talte med mig i min
nuværende, anderledes tilstand.
- Hvorfor er det så vigtigt, at jeg skriver din historie, spurgte hun og knugede sine fingre om altanstolens armlæn,
imens hun lyttede og trak vejret dybt. Det var nok til den
samtale, hun bad om.
- I er dem, der skal føre os videre. I har svarene; og spørgsmålene. I kender vejen, sagde jeg.
- Er det nødvendigt for dét, at have en krop?
- Ja. Ellers bliver det alt for nemt.
- Er det for nemt for dig?
- Jeg finder mine udfordringer.
- Hvilke?
- Jeg prøver at tale med dig. Det lykkes meget godt.
- Hvilke andre?
- At være flagermus, for eksempel … Batman!
- Er det, hvad mormor Gugger snakker om, med din udfordring af skæbnen?
- Jeg holder mig til det, jeg må … tror jeg nok.
- Men du er ikke sikker?
- Sikker? Jeg bliver taget godt imod, når jeg er tilbage. Det
er sikkerhed nok.
- Tilbage? Der er altså et andet sted for jer?
- Det kan jeg ikke svare på.
- Men du er på Aldebaran.
- Ja.
- Kan du være flere steder på én gang?
- Ja.
- Og billederne, jeg ser af dig?
- Energi i portionsanretning.
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- Du er lys i dag?
- Ja.
Moma lignede en bokser, der er tæt på knockout, og samtalen blev afbrudt.
Batman sagde hende i første omgang kun, at det virkelig
var mig, hun havde talt med. Batman var en af mine filmfavoritter.
Til gengæld værkede spørgsmålet om Aldebaran i hende;
sådan som det havde gjort, siden hun var vågnet den nat for
længe siden, kort efter, at jeg var gået over. Hun fandt ud af,
at Aldebaran er den klareste stjerne i stjernebilledet Tyren
og markerer tyrens gnistrende øje; en rød kæmpe, hvis farve
er tydelig for det blotte øje.
Moma er født i Tyrens tegn. Hun vidste, at jeg var glad for
rødt, og hun var blevet sikker på, at jeg havde fået lov til at
svæve ind og ud af hende i mine foranderlige energier, der
også kunne se indefra hende. Hun var begyndt at spekulere
på, om jeg kunne være to steder samtidig; både hos hende
og på Aldebaran, hvor hun forskrækket afviste, at en del af
hendes egen, nuværende eksistens kunne have forbindelse
til den røde stjerne.
Hun havde tidligere læst om enkeltpersoner i tiderne,
som syntes at have sådanne forbindelser i sig, ofte med
ideer eller håb om højere sjæleintelligens og udvikling på
planeter uden for menneskekloden eller andre universalsteder.
Nu blev hun særlig opmærksom på udenlandske og danske forfattere, filosoffer, teologer og naturvidenskabsfolk,
tidligere og nulevende, der var inde på noget af det samme,
og endelig åbnede hun sin tanke på klem for muligheden af
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at være på jorden, og samtidig høre til et andet sted i galakseverdenen.
Moma var beredt.
En dag fortalte en avisartikel, at månen to aftener og nætter ville vise vej til årets sjældne møde mellem Venus og
Jupiter. Planeterne ville kunne ses tydeligt på den mørke
himmel.
Bag navlen sitrede hendes indre dele, som om de var stjernepartikler. På avisens illustration af fænomenet stod Aldebaran i Tyrens øje, til venstre for månen.
Næste aften var mørk og klar, og luften var lun nok til, at
hun kunne sidde på altanen, med udsyn til den særegne
konstellation, hun havde læst om.
Det var den 26. marts, den første aften med det sjældne
møde. Moma sad dér og kiggede ud på det himmelstykke,
hun kunne se mellem etageejendommene, og fik straks øje
på Aldebaran.
Skråt neden for stod den måne, jeg som Krebs skulle være
påvirket af. Derefter fortsatte forbindelsen nedad til kærlighedens Venus, som er stjernetegnet Tyrens planet. Som den
underste lysprik strålede Jupiter, med navn som himmelherskeren i romersk mytologi, alias Zeus i den græske gudeverden; som i en tilstedeværelse af en evig universalmagt.
Fire glimtende punkter, der med en forbindende streg ville udgøre en perfekt delbue.
Og enhver, der kom forbi på vejen neden for, ville blot se
en skikkelse på en altan og måske tro, at det var et menneske, der ikke havde andet at gøre end at kigge ud i mørket.
*
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Moma var altid mest tilgængelig, når hun bare var optaget
af, hvad hun gjorde; som den tidlige aften, da det allerede
var blevet mørkt, og hun slæbte på sine stofposer med varer
fra supermarkedet.
Moma var kommet rundt om et hjørne og havde udsyn til
ejendommen, som hun og onkel Trom boede i.
Der var tændt lys i mange af vinduerne; små oplyste firkanter, der strålede ud i mørket og sammen med vejbelysningens hvidgule kegler skabte et øjebliksbillede af harmoni.
En sval vind pustede til hende, og hun åndede ind. Det
lugtede af forår.
Hun stillede indkøbsposerne.
Den scene, hun havde oplevet fra renæssancen, listede sig
ind foran hendes ydre blik.
Hun så igen den unge mand med det mørke, lange hår, der
sad ved bordet med en fjerpen og krattede blæk til ord på
papiret, og den lille pige med håret trukket tilbage under en
kyse, og med et bånd under kjolebrystet.
Den lille pige lagde sine hænder på hans bukseknæ, og
der var frit til de ord, Moma tidligere var veget tilbage for
at høre.
- Du må ikke forlade mig, sagde Poeten, der allerede havde
oplevet så mange smertefulde dødsfald.
- Jeg forlader dig aldrig, sagde pigen, der var så glad for poesi og fra sin allerførste tid havde set så meget af menneskets
hæslige sider, at hun for evigt ville slås for kærligheden.
Kort efter måtte Poeten også gå til den lille piges begravelse.
Svigtede hun sit ord?
Nej. Hun var med ham alle dage, i al hans sorg, hans lyst
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til at gøre en ende på det hele, og i det møde, der blev aftalt,
da han gik over.
- Vi ses igen en dag i en fysisk tilværelse, i en tid, hvor
det er muligt at udvikle sig som menneske, uden at være
afhængig af kongers eller andre herskeres magt; heller ikke
dødens, sagde den lille pige, der hed Sylvia og som var virkelig, og som måske aldrig kunne findes i arkivalierne.
Sylvia kiggede på Poetens forslåede sjæl. Hun lovede
ham, at uanset om han magtede livet i den nye tid eller lod
sig lede af trangen til at begå det selvmord, som han ikke
kunne udføre som Poeten, ville hun være med ham; støtte
ham, og forsøge at forstå ham.
Moma stod, som om hendes krop var størknet i den erkendelse, der nu kom til hende.
”Jeg sagde ja til Poeten dengang, også selv om resultatet
af en ny tilværelse ville blive, at han begik selvmord. Jeg
tog det på mig; at overleve ham, hvis det blev nødvendigt i
en senere tid … og gøre alt, hvad jeg kunne for ham, uanset
hvad der skete. Og det var også at hjælpe ham, hvis han gik
uforløst over, og komme tilbage til mit og Poetens møde i
renæssancen, og få fjernet mørket omkring ham … så vi en
dag kunne nå hinanden … og jeg kunne tåle den besked, jeg
nu har fået; og skrive hans … og min … historie.”
Selv Singh ville have haft svært ved at fremkalde det gys
i sine krimier, der jog igennem Moma, som en kuldebølge
af partikler.
Gysene blev hurtigt konfronteret med en front af varme,
og Moma åbnede igen til den fine forårsaften.
Vi havde en opgave sammen.
*
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Moma har vrænget, og sukket, og mumlet om umulige gåder og modbydeligt arbejde, og hun måtte se sig selv udefra,
også i mindre sympatiske situationer, hvor hun fik endnu
mindre lyst til at skrive bogen.
Men i denne samarbejdende virksomhed fandt hun også
mening. En dag blev hun klar over, at jeg i en tidligere tilværelse havde været munk og var den, der havde hjulpet
hende igennem sorgen, da hun mistede sin mand og to
store sønner, engang i vikingetiden; den begivenhed, som
hun havde oplevet i en fantasirejse. Hun ikke så meget som
løftede et øjenbryn ved opdagelsen.
Moma gled også roligt hen over, om vi kunne have været i
andre reinkarnationer i de 400 år, der gik, fra Poeten og den
lille pige lavede deres aftale om at mødes i en anden tid. Det
var med hende som Moma og mig som Tais og overgået, at vi
skulle få den større viden, der førte til ”Livspoeten.”
I en boglade i København fandt hun en dag et engelsksproget udvalg af digte, skrevet af Poeten.
På forsiden af den lille, tynde bog trængte et lys igennem
et vindue, indrammet af støvet grønt, videre ind i et lilla
rum.
De to farver, som hun så for sit indre blik, blev ved med at
følge hende i det ydre, som en slags tryghedsgaranti.
En dag nedskrev Moma en sentens fra Henrik Pontoppidans ”De dødes rige”.
I slutningen af bogen dør den livssvage godsejer på Favsingholm, Torben Dihmer. Moma noterede, at Favsingholms
hovedbygning ifølge hans testamente skulle forbeholdes
videnskabsmænd, der ville genoptage studiet af den sympatisk-organiske harmoni mellem det enkelte menneske og
verdensaltet.
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Håbet knitrede fortsat i hende, som småflammer, der bliver til bæredygtig energi.
*
Moma ligner et menneske som andre. Hvis I møder hende
på gaden, lægger I måske slet ikke mærke til hende.
Hun har stadig gang i alle sine aktiviteter, i en tilstand,
der forliger hende med verden, som den er, uden at miste
ønsket om, at menneskeheden bliver bedre til at tage sig af
sig selv, hinanden og kloden.
Moma bliver ældre, og en dag bliver hendes nuværende
tilværelse en anden. Tiden dertil tager Moma med, uden
nødvendigvis at blive lammefrom, undgå fortvivlelse eller
acceptere hvad som helst uden kamp. Hun har fået forbindelse til en større virkelighed, med rod i et eventyrligt sted,
som det kræver det største at blive stor i. Og jeg?
Universet søger poeter, og jeg forudser en verden, der er til
at leve i, også for de sårbare.
En dag tager jeg en tørn til, hvor jeg vil møde Moma og
andre fra familien, og da jeg dikterede disse, bogens sidste
linjer, kom jeg lige igennem hende til computertasterne.
Jeg er den nye tid, der galopperer ind under tronsalens himle på mit stridhårede dyr, med lommer af pløre, der klapper
i eftergivenhed.
Jeg er den sande verden, hvor klovenes klapren opløser bylden i livsnerven, og den sjæl, der intet vidste, vokser til den,
der magter fantasien og kreativiteten, uden af gå til derved,
og til bestyrtet opstandelse for de tilskuere, der aldrig troede.
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Jeg er kraften, der vinder en ægtefælle af jorden, med morgener af lys, hvor solstrålerne skæres i skiver og deles ud
til alle, som vil med til brylluppet, og tage mig i hånden og
ønske til lykke, imens de ser mig i øjnene og ved, at vi er
hinanden.
Jeg er den, der fortæller, at mennesket har den sværeste opgave af alt, og alle.
Jeg er den, der fortæller, at krop og sjæl kan forenes og bindes i silkebånd om universets gave, der er livets mulighed
og magi.
Jeg er Livspoeten.
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