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i,j-j.t *avn er Jørgen l?asmus Valentin ;3chmidt. JeS er enCnll ltu'rt
Ag år 6amnrel, rien $ef er bange foro at, jeg :X}:u bliver ret meget ælclre.
3:åA UoI s&,*nå11 med"mln nor j- e"b stårt hus på ?{ed.eriksberg, Jefi er ofat skaffe peuge til
te"alene ljenme, forcS"i min mor arbejcler nege! for :nocl
syd- oE nrarriteCe §v&jeg
paåCehatteskSrer
små
tårr,:inernel li5å.r i-ag't;tog
lader som
inennesker
Ålle
[e detonatiol§r forptanie-si1;.gennem ;iorden.

snart .lrr:mmer
Ingentin6o nen je6 iad"er mig'-rXite narie-, ie$.vedr.at trren
beaein-Telige
iing
iii o§. 5åg troin""å'b man hof*er meget aivårligebe::,ægtet pir alle for
radi-octe
bl:lver d.e'b
faiyning**I itar jeg tænker F* d.?t,
yo{
r,ianse frr ej.rlen liik jbS.cien.i*6' c'b
pål.
stiller:,nci
stationer, iei;
Åt.r*an ]orsto'åu i:våd. i?n tænlxte og; optog elet samnen
;;S-bi;tia[ttiaget.
med billeser af*nig. §iCea glemte ie6 <iet-igertr^:neli er venct tilbage ti}
mfraeder er mln mistanke
icleen meå meli**r:uil. Inden for cte å:-åste fire
je$
veci det? §varet vil sil<kert
votcset til vistrect. ile vil §pørsc,, hv*rfra
som f.ex. trrra.r:ce In*
igpe overbevise Demn mon nåi j6g'tæn1cer på al! d.et,
ikke bare_hjernme p3 rnit inr*
ter ve1 om mi[, ;r jeg i]*re i-tvivf , I]et er også..i
r,idlandet, ]å. a]le ra,*is*, &t;eg''ålivei.ia$t"[agetr sen.overa]t
jeil
tænker }ige .så godt' §orr
hvac.
itiostationer'i Europ*. kån nån åpfatte,
hører.p+ f:-S.
6;t;;6 siger-høii t*" opfattes-af en'anåenr-åer
*rr at opnest almindelige
råt
bll-ver homnenteret.
liine tånkerrrjsrr
ttnejtt
rij-rlt i d.et han eller hun er ved at
eller
læseren in6sgycre" Jt
møntet uCelukkence pår PiS. Det
*ig*, Dcr fo#å"-oi:si årt* irele sætå:in$er
nen mect §ranee Inter kan ieg^føre" langge
år"Åj*1*e"t i Danmih.lis §.ad"io,
jeg
tæn1cer noget, CIs sfr.l.commer frarrslcroændene
at
samtaler, Det liltåt:Lo
Jeg ved j-lekeo liyo1 man[ie lllol]o6-opfordri-nger"
evå#
i-radioen mecl eleres
me3 je6 kau
nesker d.er er inclbLance'b. fryskerne si$er over hunåred tus:Ln{iritad-lo taDanmar}rs
Ce
:L
lc":nne
det,
vidste
åf
f
e
i{vj-s
ikke kontroll*r* ,L*t "
d"et er
at
sli;tter,
geCrrlStr.
u3
nere
foreE;år
ieg
Ie åbent ora mi"g, nen det
me<l ni3
åbenl;st
d"år'taler.r,:est
C6n,
er
irrayrskmænåene
få, å*" er inclviet.
åe ser
at
f.e--t.
oplysninger
meC
spe.rso:nme
til
og'o* ai*;, I}e l*omi*er af ori
t,;siad"
}rundreC
et
såiLant-{ierns,rn.}coster
at
og
i *i"'i:-fle fjeril.srrrlu
*t-ieg blot behø"Ig
francs.pet er o[så fla'dem, at jeg ]rar f&et at rride-r
at alt hvad.
uirel":.agelifitr
neget
trt
jeg
er
iet
sige.
vil
vor at tænke.ietl
rræ::net
jeg
næsten
1":.ar
men
me$;loslcer,
crar:ge
åf
iåg {æo:.*", blivÅr-o}fattet
mi-g

til

clet

"
iresiåste år na.r jeg lagt rnærke tiL, at soinre$e er blevet
I,*e
d'ør
menPes.ker
CIA.nen$e
tørEe,
der
er
dere og vintrene rnilii.ere. ::tirita
$tornvår cfåg af un,åerernærin6, *i)-lig5evel $ør ne.& i}*ee tilstrækkeligt. en
lille
end
at
ancire
*den
magternE #§er raitioal;tivltet neå over.hinanåen
en'3re
irelt
trave
vj.lle
net
at
lli)i?
i?.ad.io
]*llke vect det. Gnnske vist siger
|
konselivenser, men ie6 lnder niil ikke overl:evise otn andet.
1.tru. er jeå Ior alvor ved at blive Dan6e. {*S lean Trerl{9_iord.eit
laCe
ryste gaaeke *vafitf -for at unclgi.i feren har ie6 i:eslu"ttet nig- ti-l atfra'åe
Iangt
ii$ in§tægge på iiospitalet, dei 1i6g;er:regei afeides,op.-;In PoTtY
kv-'inde si-ger,
st§re b;'eIf Jåg går--i"nri i åtuen og*i:"nger 1æ6evagten på
besøg,.
en læge
at ået ican tagli ilo6e* tid., før Cei kan koinme
Jeg"b*sf l-t'ber mi6 til at skjule r,rin :Ldentitet ' I radioen siger
åen at dot ei fartigt at gå på Saqqn.-i,iin nor ha.r Ffet naYr.l incl i noget
går sciitme vei.
af'm:it tøj, ået smj"åer j*i'i,"-sid:ald"espanCen" l'iine bøgerscrapbo-9.
pe3min
Vågtr:.øStniågsmeCaljerne-kånr.fler oageftbr sainmen mecl
-itine
Deiladio
sverig;es
*oilfiåe paplrer troå jog i et srier*r sd merL det }:ele,
nerr' åt ået er fi;.ld.eår:-t, en manrå §lg9rr_*t ief*-er forsvundet.
Jinfary grlc ieå tif potitiet"-J*g åag;aer.at iem if1*q ville f:-nd.e mig i ået"raeiel at-j6g vilie hn"ve nere"prlvatliv" i'rien på cie,:- r:ol"itistation 5vor 3eg h.envcå*"$e mi.go sag.Je i;et;ientene barc, at ie*..r-}ciie skltl*
le isofirmo cler og Sl,re YrøYl.
fran;1*;æn<iene har fortalt mi6r at r*an ikke han følge rniE i tja5:å".
Cerne, rnen itaåio JlDiL niger, at .Jet er o-rreralt, 9S.9"9t lrcr jeg i*.ere
jeg
mig
bræ}e}tede
t{ef6."idtttentr,
oå.
nede
fi.:.ld
jeg
mig
Crrri:i<et
havd.e
En dafi
besxprcia jeg kon lrjemn vur d-er en cle*Be i irance Inter, åer
tå S4§eår"og
jeå
aldrig vitl-e finde en pige ri:ei cle ma.oeror.
ireA.å, åt-
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De'§ 5;år i}:ke så gocit }æng;ere r.teri. at hørc r;:dio. Iørst begyarite
frar:sls,?ænC"ene at sigeo &t jeg vnr rtfou.t'og rrcorlrr,:l"b det er rl-en airniudelige menin5l; on r*ig. ller var også. ei:.? åer s*"gcie, et iran i:avde subtile grr;a*
d-e til at tro, at'len gocie GuC ville late mig fal-d-e *ecl .L h.clveCe. Og n';
er tys^kerne oiqeå be gynåt at flenere r,ri6 ned- creres sil]lge, bficle fra D.0it oS .
om nig. 1-i'rg].3§C
.nHD, JeE tror ikko, at de er eai6e ofrr hvg,d nan skal rnene
få.r jeE-at vid.e, et jeg i}<1se skal rejse til Paris nere, rri:ivis åir rører åe-

sl$.r åe dig ihieL'r, s-i"ger r:an.
res piger,'Jefq
vitlc gcrire-viCe, livarl d.er blive:: sagt orn mig, når ief iiclte
men
det får jeg siiri;ert r:ldr:g: opklnret. I C'en sidste t:Ld irerr
hører d"et,
jeg iklre i:ørt neg;et rad-'r-oo jel; er blevei; r:ryrgg for d.en, ieg f'sler rnigi du:iit
åg# ee verlr hvacl*jeg tæn-her. Jee kan ikke hel-t besten*rer.hva*. Je6 v:il tæn*
ke, tanlcerie gli-Cår.'fren j. bev:icisti:.ei1en af siffi §slv-. De.ta55er ilyt' ogieq
I*oilett
d-et tænllte
ker sofii min:;r6ni,ag, ucien a'b overveje forskel-len r:rellen
nan siger l:.øjt. ::e"Lte forirolå gsnerer inig r,teget, jeg vil SØre opnærksom
på
"' det j. fremriden.
Jeg tror ixke, de kan rnåle, hvor rneget jeg forstår, jeg lla*. god.t
forestilliagsl;-tte uci.en at tænke. In-Erncle:i ti-*g cr spørgsmå}eb- om mine
-nitlecier.
jeg
}:"vad
cirømrner'
d-e
vecl,
i"iåslce itar de også Cen, ligesom
progra;n*),
cr e:1 mcrs§e
i
Jeil er blevet lirr:t af koneer.bsalen
lgf
svens.lrere
De
skide
xreloåira"c]":i-o.
p&
iJveriges
mu.sr6 af Oi:o§in *ff d.re;er oa
Ce
andre
i:or6*rlige
ssm
så.
er
lige
med dcres f-ii:.e soåiatAåmoirater, der
verCen
neste
af
ået
er
borgerlige partier: l:v*rige" I det l:iele taglet
borgerli-g, cier er intet hfii: iilnixge for f":æe som mi-15'
iiu er tj-clel i::Ce tii at fortælle, åt jei; kencler maCI$e af lanclets
s:-nd.ss-",rXeirosp:L'taler i-i:.defra" Jc[ rar fået invalirtepension i- otte iir' Oet
hele bb$y*d.'be, mer:s jeg stucl.erecle psykolcg:L på i,ølrennavns lIn:iversitet. I:1
ciael begiirclte mine lEannerater at lrnC-re s1-g; over cle ruærkcliSe ideer og tanl<ei, ;e6 leon meC. f beglrn,ls1sen ts'oede åe, je$ ville lave sl{tc$_med" CBn,
I{år ieg køb§.€x"-tioece jeg, at *er i:tev tr:,rkt aviser spec:elt til på
ti$.
åen nåd.e blev
te en ervis" s*aå'avismande:r nri3 e;:r speeialfre::rstjllet.
jeg før'b prI vilåsporr ofi v:i"åen§kabsrirånd.ene mored.e si€;. illle andre encl n:i-g
fik nor:aarle ay-i-ser, irvor cle ogsfr ktrv:ne læsc on forsøget. Jeg blev indlagt
af pol:itiet på:l en }u-itket afdeling pii JrederiksberE; I{ospite.lr ford.i ief
hayde lavet indbrlid i en tobal<*forre'baing ve* at sr.'Iad.re udstillingsvinCuet
en i:rosten. Je55'i:1ev r:å h.ospital-et et styldre tid, iacttil jeg
'blev mecl
overført til llenirt i{ans llospital i toskj-lde. i{erfra blev;jeg,-idskrevet efter fem måneder, Jeg var d.oi§ langtfra raskr cS efter et styl'J*e ti,ct
harrrrede jeg på iitatsnospitalet i i{;,}eøi:ing Sjæ}18.n<1.;i"iciste SanS ieg vt:.r
inellagt å iæng;ere tici var på" iJtatshcspital-et j" Vo:rdj-ngirorg" Jeg nar i alle
d.e år, d-er er giret fået man#e f*rskel-)-ige slags prllerj f"ei(" T:roril, neller-il, sord.inol, sereåase o neir.li:.ctil-., liiorpror.tazin, nlti.neton, l-ysanti-n,
broccetåisrp*i- os mange andre slails
.Det rin$er på riøren, læg+n er her allerecle" Det er en uni;i fyro
rLer ser irciteret L:.C" Jeg fartir straks CIirer iram og truer ilcrl" at slå iram
ned, hvis nem :i.hke f år n:ig ind.lagb i en f art. Det lader j..irice til at g6re
størce inritr;1"ir piti han, mert.*.*n 6:iver sig Cog til at telefonere. J-mens §pejcler jeg uå [lennen vincii:ernc, i{lr. er padåeti.atteskj,"erne i:levet røåe. JeS er
bangå fcr, åt;jeg Jrlr;ire nå-r a'f lccr,:r::e væit j- tiile. i)er er gået l*ng tid. og
Iægån taler ståCåq i telefor:, Jef skal tj"l at ta"ge tøj pi",r. for at fj-nrLe ei1
ta:ri" i'ien.,lu. er l:an fær*ig og i;ieCd-eler rrig kort, et jeg vil bli-ve kør'b op
på t{y}c,nbing. lin røC ambr.i}ance ho}d.er fclran indgangsd"øren, je3 spri-nger iad
ha6i. JJer er tet falckmænd i bj-lcn, rr-en eRs kører" Jeg tilbyder cir.*rr"lfføren
f em Srundred-e kroner f or at icøre h*r'bigere, tnen i:an af sl år det o3 skæl'er
samtid.i.g ti-l Cen andcn nar:.<i. »elrrom 1:an:lkire vl} irr:rge:.lclrylll;-ngshornet
g&r det allig;evel steerirt . 55 n:inr-r,tter t; L l{olbæk og; en,åal.i 2o min';tter
t:'l} *l:rieø'o-'r-ng # jrel} a.nrl
"

"

5

i]å modta;;eafd.elingeir lu-Hrer en hvrdkiæ<lt plejer mi6 :i.ncl- og Crejer nøglen or0 :l- Cøren bag n:i"9. JeS er enormt lettet over at være koramet i
siklrerneCo i:er !r*.n;Lngen agenter nfi n.i-g. Jef; tror <i-e klrn vil bornbe d"e stofe b;rsv. Før'st slE:rive;r plejeresi alle nine ejendele cp på en sed.del og ta*
ger nin tegnelrog; og; *it *ireckhæfte" nernæst får jeg et varmt baei og bliver
ilclædt ho,spitalets tøi. ll:"i venter lclrv:. ;ri:ii.ersøgelsen ateå dea vagtiravei:.C-e
læge" Jeg stj-hker "n.arii en lør;i:. ikke et orC om, irvorfor jeg virl<eligg er l"tonmet. Jeg gdrr rnct : opholdsstr-:"en ofi sætter mig, Ier sidCcr soni sæCvanlig en
flolt mere e1ler in"i"n<lre forr;'hte personer. iilol*cen er k'u."r:, 1'), rl-csrrærre er
aftensnaCen spi-st, jeU oe<ii;-;:r, L1*J Jcf er neget slrl"ten.
Jeg; "ril j"kke se [V-avis, clet er altid en konfrontat:]-o:r" Je$ iråirer
russerne har bonbet- d.eu derincle" IsteCet for elt se fjernsy::.9år jef iud og
Iægger nig på ni-n senfi. Jeg kan:Lkire mere høre nsgCIn brag.
Fet und.ror iaigr at jcf rkkc fii"r aogen pil-ler til sovetid., 1)e vil
raåske ee mi-g }i{:.t an fsrst. ,ie}vfø}gelig; kan jeg ilc}ce sove uid.en pil}er,
H,loklren 24 står jeg op o6 6år'l.ri på" Sangen for at'bal-e r:ied. den plejer, cLer
har nu.ttevagt" !*t }a*er iirke tiL at i"nteressere hamn for je6.1 bliver beordret tiltrage i sen$" De jer; har 1:i-6qgct l-iåt, st§ir je$ op:Lgen. c.enne ganB
lco:nroer han f arencle me* ilet oæd-venlige læclerbæLte og spæneler tnj 6 fast Lil
sen§:en, $å jefs iirire kan stå. op. Je[ fj-r:d.er nrg ].:i;n.t d.etn foråi jeg nøci.igt
vil ud.slrives meel C.et sårflme. [i<ier: g;år ]aagsomto når man ]ig;[ior a bælte oS
:Lkke kan sove, Iiloirxen haly tre be3;y:rd.er fi;glene ert si.rri:rg€r o$ klokken ire
er det l;.st.
Jeg gl-ærier nig t:r-l åorsellmad.en. illoletrcen seks korurner Cer et ityt
hold plejere" Ie lcikker lige ind t:} rni§, Jeg rfi'i:er, at jeil skai på to-Ll-ettet og får l-ov til et stå op. ;lamt:-c:rg får jeg ei: af nine cig*.rc'bter, men
d.erefter trl}:age ti1- bæ}'bet.
iil-o.leken sJ/v er der norgennaclr o$ jep; f$.r i:eldigvis l-ov tj-l at
stå op og spise sac{.men nei cle anclre incie t op}ro}<lsstue:r. JeS tager go':J.t
for nig af rctterne: liavregrøci, r.ræ]k? Jir.aer, Jraffe, ostemadder $fi orånge
juice" Det i:.ar min r:rcr i.hkc råd til. at give migr jeg troro jeg vi1 oyerve je Cet med. ple jehjemmet en L{ån6 t:r-l,
itlejerne l:ar saaklret om rnig t::.1 s;rgleplejersken, der nu er kommet.
i{iin siger, at }:i.:n vil- fø}6e rnig i:ver på en anii.en afdeling" iJnciervejs sp,Ørger ieE henCe, om hurr tror, vi vil overleve, i,Iun si-ger, et d"et tror l:rusi
nok, men giver mig ellers rltke noget l:i:,'b.
?å. den n;..e af'åeling farer ;jeE straks hen til radi-oen og stiller
på
e:r
udenl an.isk s'ba.tio:r, Je6 foistå.r }:;-r.rti-gt, et Cet var i åir.Lste ø jell{
bli.kn at jeg unCslap, IJli;t har overgrvet si.6 for en tj-me sicie::r oS r",rsserne rykirer lti.rt:!.git frerit flennem iurona, i:,u.n:::ogle få tyslce panserciivisioaer
hol-sler i:d. enC.nu: ieg }ø'ber hen t;i-l kontoret og hanrer med begge næver på
Cøre1, eLer hl,rtigt bliver åltnet" JeS befaler i:reri en høj og i:yd-en.le siemne
at få r-rdLleveret nin au.'l;onertislie k*.l:Lber 45. ldu sleer tiågerie nurtigt. [r€
kr-afti-ge pl-ejere C-ulcl;er op CIg siåir k:"ecls oix rnig, i-d-et jåg irer ind'Iaget
boks-estilling" Jefl gr:iber en stol og irnster Cen.mod- cien nærnect+ an6ri-i:er,
Jeg ka.n Cog iklte i:old"e rlen fra livet, Ce.farrer inci på n:Lg og løfter-;rig opr
så I** iklre iran sIå særl:-g når,Jt. Dc'bærer m::-g hr;rti"g;t iiiS. pa et værelåe - '
og lægger mi-g i seni{ med en icraftig ee}e om livet, i,idi eftår iiomater en
og giver nig en indsprøjtnir:g;. Jeg fal,ler i si}vn og vå,gner
t{,$epleierske
ikice før m:iCctragsr:iaden bli.ver brag;t :"rid- tj-t m-Lg, Jeg triier pl"ejeråe måC" at
lade den slt.'rck:, når rlisserne komner. liet er neget ibei:rageiigt-at tj.f:ge i
bælte læni;ere ticl acl ganf;en. Jeg vil iir.d og l:røre rad.j"o for ert følge olagets
cløren til værelse'b er luiqicet ofi jeE er alene, Jefi rå.ber l-i6;e s;i
Sanfi, men
je$
Flejor, plejor, plejer, plejer, pl-ejer o plejer, plejår.
lrjt,
lien cle er §an:
åbenbart ligeglaCe, for d.ei enes"be jeg fiir i:rl åf ået'ei";rorCen
i stenmebånclet.
lifter aftensn:ecl"en får jei: endnu" e:r indLsprøjtnir:g; og sover lige
til næste clag }rlokken sqks";'ilo.iricen syv får jt;g lov til at konine op sf;

,t

§pise !$-i:øre raCj-,:. i'"øi:enilavn er iirke blevet bombet eridi:.r.r, for jeg; hører
en ma*nd- læse nyhederneo idet l:an arrstrenger si.g pfl a.t lyd.e'"irero1i-gånd-e,
Iiine cigaretter har de låist incle i et slcebr of hver $an{,t jeg vil
have en snøCir mfi jeg spør6e pænt om at få. }åst oF,
J*S sættor nig ti-1 at skrj-ve brev 'b11 præsident Pr:mpid.o',-r-. Jeg 65ør
d.et ucL for et testa:nente oi.i l,cver ham alle rai.ne penge, eler l":i-gger:l- l,;ati6nalbankeno l:.vis i:.an vj"I sende r;rig tusin,J pakker gar-:.1o:r-ses" Jcå-tror ilcko,
han hnr støme cl:ancer for at overleve encl nig, men ået unctlaåer jeg klogeligt at skrive noget sm.
)er elr st';legn:"ng;. iii: af k*gerne er leornrnet. iri btiver 1taldt incl på
kontolet t:ll efter en* JeLl spørfiei" lægen orir jeg kain låne i:u::<ireå i";ro:ter,
men i.ran si"g;er, at i:.ari. -i-ldre har nogeil perr{!e. Jeg lliver s;oi:.rgtr oii} jeg l,:orer sternner! el-Ler on ci-er er anilre t.ing, d-er nerlerer ini-g. J*$ svårrer, åt
jeg ikJre hr:rer sterlnero nien at der er nesrier af t:Lng, d.er gerlerer m:S" JeS
vil ikke nclrrilere præcisere, hvaå d.et €Ir der geneiler miil" Interv:ie,oret cr
hilrtiitt oversi;iiet,
lin af mine nedpatienter l:en*ricer: 'fldr; tlåber jeå, u"t de kan få
ham giort rask i.gen", iit l:*.n *rener migi el: jeg ilcke -L tvivl offir ffien jeg lader so'r1 in6cni-inr;"
lllokker:r elleve er jeg; s',;"}te:] og gå.r ud. på gangen fo:: at ser ci:r
madvog;nen er ]ionmet. JeE; i:etragter u"tålnodigt i-rfclel:r-nge:rs rir. i:,'nd.el:r-g er
klokieen tolv. iif ure,J-.icir,n får jeg to to:niil:-Srålns serenase otl tiåt l;,-santi-n rnoel'i:.!-virlsningerne.
Veci sovetj-C få:.r jeA ig5en ried"ic:.n" jln plejer iromncr ned mine seren&.ser -i:an siger, eit ilet er l:-ge så i;oåt son en sovepil]s, rxeil. jcg na"r erfaring for, at sereftfise ikire er gotit at sove på, jeg i:liver snåtrere mere
veigen ef deri. *rnirr-|ng klokker.r tre sover jef" Je6 bli-ver væklret lcloklien syv
træt" $rLåan fortsæ'l;"ber cici, je:,3 sover først iren på rnor$enen o[i
9S.el::i:leget
bliver væ.l'ået ttd.t:; gt.
Jeg lionmer ved. et 'bil-fæIde ta1 at se f,orsid.en på nl-n jor;-rnal, d.er
l-Lagnosc:
Skizr:frei1a.:,ægen siger, Bt jegl noic J:ar nogeto åen at i*g
?!:1*:s}lal v?ere f,ors.leræki.cet,
ikke
Jeg stiller i*,i-.-ofi lta"elio ll}li" Jcg ved-:i.kne, irvaci jeg liar gjort,
inen en ree3et t.ysil herre s.1"ger, ,-rt il".i 'bror irart i:estent, jeg i:lj_vcr sf:råt":.iommunisterne lror *.-Lt:";-d-r.u:.t jeg l:"1-iver sin.:,it, clet er'ilike første;{}ng, &"b
de har sagt riet" ivensiserne si.ger, &t je* er tosset, C,et lader til-at-"til*
fredsetille dem.Jei; er beg;y36tr at irøre mers iiad:Lo illR end. jeg er vant ti1,
Jeg Føver rki;e at tet::}ie prir I';ontroverstelle enrlerr rren cJ-et"ei s-rrært ai; uad.gå.'Ianherne
fIyåer r:i:rnest::i.;ndt j.. berr::.rLsti:eden på en nåcle, d.er åelvist er

vi-ljens kontrol, {*g iran 3o,li"t noit bcstenlne nig tji at tænke i:fi
et irestemt efi]t:e, iliea sa"i*tidrg
er Cer tntniresi.bstans ovenover og aecLen*nåerr
Jeg vgd" ikke hvor ncgct, 'Jc forstår af nir:.e tai:ker, c1,e'b rnf,. væie s'.iært at
forstår" a}]e tan-her pi, en C;enfl, fo::C.i tl"et er såd"ant'et koraplext ongåd"e.
iionuncntarer:1e i rad.ir.oea er tit svære for mi-g at opfatte. jcg
ger loget til" cg '§ræi;rcer noget fre.. .It je eJ-ler nej iier leoånor nj-rJt i Iæg*n
sætning er seLv*agt srn?r a"b forstå.
Jeg iiæ't:it tænkt pS" selvnord., jeg slial jo Cø enganfi, irvorfor s.i
ilrke li's'b t.r.ci-J-igere" :.iv*<t er ncgle få årtiei:l samåenligniåg i[å*. un::-versets
a.lcler? i{vad. betyder jef i v*rden? Irigent:-n6. J)e rler,::-låer 6ig i-ncl at være
betydninilsfi;1,3e., lj-Cer ;rf forfængeligl:ec'i, iryad. er r:tennesi,;et sån.nenlignet
IJød.en er en_f*ri:a:rd.e1ser_sofil kr;-n ffi 3ør sig lrlart, li[eneget
fed ev:-gher..1en?
n&n
v:Ll:ta,r
åråi" Je*3 tviv]er på, at incni:esliet.ue[ formeie
[cro
t"*9
deli gt, p: et ell-er anclet t:r-dspr::.iet v.:I neny:"eskearten u;d.d.,;l r os i-1.lke"irE.,6::.aiiilet
så når soicn cr orirnrit . d .
u.nctdra.i;eb

