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Kære Aalborg gågade, 

som jeg vel egentlig aldrig 
har været i, når det kommer 
til stykket, men som jeg ved – 
pr. instinkt – har et mønstret 
system i fliserne, der matcher 
min hjerne denne ligegyldige 
formiddag på en prik.
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horedragsholdere kan 
udmærket rømme sig 

ubemærket. Hvis de anstrenger 
sig. Hvis de ikke anstrenger sig, brager det 
ud over højttaleranlægget, og folk med gehør 
og indlevelsesevne kan blive forkølede af  det, 
sådan som bakterierne forstørres, og sådan som 
spyttet driver af  håret i store dråber, og sådan 
som virussen surfer i det. Især er det farligt, hvis 
man forinden har fået store huller i håret, fordi 
P’erne har lydt som bomber. Det bliver ligesom 
i København under koleraepidemien, hvor 
skidtet ikke kunne drive væk. 

Måske er kloden for resten opstået af  sådan 
et bragende Guds-P i det stoflige mørke? 

Nej, det er den nok ikke.
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Øret er en kringelkroget kringelgang, et sjasket konditorværk 
kastet på siden af  hovedet. Øret består af  bløde knogler, kød- og 
hudflapper, og især pandelapper, overskud fra den udgravning 
som pågik under produktionen af  én selv. De graver skam endnu 
derinde i sidehovedets huller (jf. ørets stadige vækst, jf. morfar). 
Ind imellem kan man høre dem synge derinde, selvsikre 
arbejdere i A-kasse og på speed. 

Særligt når dele af  pandelappen ryger med ud på møddingen, 
er det i øremæssig forstand interessant, for så ryger lidt af  
sproget med. Og selv om det er forældede og støvede sager 
– en fortrængt dialekt fra barndomslandet, forældet slang og 
meget andet – så er det alligevel med til at bygge øret op som 
en hørelsens vold; ikke bare i den platte forstand, at den synlige 
og ydre del af  øret leder lydbølgerne ind i det indre, men i 
den forstand, at siden øret hist og pist rummer pandelappens 
sprogfornemmelse, således også kan fungere som forforståelsens 
konkrete organ. 

De sidder dog og bliver noget vejrbidte derude, flapørerne, 
og det er sådan, det hænger sammen, at kun nogle ganske få – 
nemlig dem der gik med hue efter at have været i svømmeren 
om vinteren – er modtagelige for sådan nogle fine sager som 
gudssprog og hentydninger. 
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Rygraden er den stabel af  
ossobucoer, som man har i ryggen 
med mindre man er alf. Den 
balancerer fra røv til nakke, den er 
en superstreng, de beskidte tanker 
går direkte i hjernen nede fra 
underlivet med et ordentligt sus. 
Tanke og tanke er måske så meget 
sagt, det er mere lugten af  analitet 
og sædstrenge og livmoderlighed, 
og hvad man ellers har (eller ellers 
savner), det er mere lugten af  alt 
det, der går lige i hjernen og gør 
den balstyrig, ligesom en hingst på 
marken, der kan lugte en hoppe, 
eller en hoppe i ridestalden (for 
variationens skyld), der kan lugte 
en hingst. Rygraden på piger, har 
en rundspørge påvist, appellerer til 
tælleri, spadserende fingre, ja, ned 
til nummeren, og så har vi balladen 
igen. 
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Bedstemor And har en bondegård, hun er forbindelseslinien til 
det gamle liv i Ande-verdenen (på samme måde som andre fører 
linien tilbage til Jylland via et par onkler og tanter). Men det 
syrede ved Bedstemor And, er, at hun har en stormkælder. Når 
det stormer, trækker hun ned i kælderen. Når det er overstået, 
kigger hun op og ser, at det meste af  det er raseret. Så gør hun 
ligesom de fleste andre: smøger ærmerne op og tager fat på 
genopbygningen. Selv Fætter Guf  synes at vågne lidt op i den 
anledning. 

Hvis jeg skulle vælge mit liv om, så skulle jeg have en 
stormkælder. Der er intet symbolik i det foretagende. Det 
har ikke noget at gøre med at “ride livets storme af ”, eller at 
“dække hovedet under dødscyklonens rasen”. Det handler bare 
om at have en cool kælder. Dele rum med ørentvister. Snuse 
kælderlugten ned i lungerne. Drikke gammel æblemost fra 
forrådslageret. Åbne de her små leverpostejsdåser fra Faaborg. 
Lade lommelygtens kegle glide hen over et elsket ansigt. Blive 
våd i røven af  at sidde på fugtige skamler. Indhylle sig i et tæppe 
der får knoglerne til at råbe på varmeblæser. Dysse dem ned med 
en kop dampende te. Strække sig ud under det våndende hus og 
være tapper. For alle lader, som om de sover. 

Det handler om at holde sin panik i ave. Denne panik der hele 
tiden lurer lige under overfladen. Denne panik der æder dig op 
indefra. Endelig er det i orden at holde den i ave. Endelig er det i 
orden at have øvet sig hele sit liv. 




