
De små piger leger, jeg observerer dem. 
Der er ingen ophidselse at se i deres 
ansigter, selv om det allerede brøler og 
buldrer fra alle sider i mit kranium …

Massen er her allerede, den omslutter os, opsluger os. Jeg spidser øren trods larmen i mit hoved.

Lige forude en ny skymasse, meget tæt, 
meget opfyldt … Det er åbenbart uundgåeligt, 
at vi dykker ind i den … Jeg aktiverer min 
Shazamword, selv om den allerede er i gang …
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”Guds eksistens indebærer afkald på fornuft og menneskelig retfærdighed … 
Den er fornægtelse af menneskets frihed og udmunder uvægerligt ikke 

blot i teorien, men også i praksis i slaveri …”

Det vil altså sige, at: ”Den 
tæmmede hund, der tigger 
sin herre om et kærtegn 
eller et blik, er et billede 
på mennesket, der knæler 
for sin gud.” Er det sådan?

Præcis. Og det kan dermed 
bekræfte, at: “Teologien har 
skabt fiktionen om Satan.”

Ergo: “Gud har sit eget hel-
vede, det er hans kærlighed 

til menneskene.” Ikke?

Det slår ikke fejl …
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Hvad, Anders? 
Er det sådan?

Det bekræfter det, ja. 
Fraserne går i opløs-
ning, når man trænger 

ind i skymasserne.

Kommer Nietzsche ikke ind 
i billedet her?

Lidt tålmodighed, 
Esther. Shazam- 
 word søger … 
Det er i hvert 
fald ret højt-

flyvende.

Sådan: Tre hits 
   på Bakunin og jo …

 faktisk også et 
på Nietzsche.

Man kan også sige, at: “Hvis 
naturen er slået fejl for Gud, 

er mennesket det også.” 

Sandt nok, men … 
men … men …

Se nu … de holder 
 op. Så snart vi kom-
mer ud af skyerne, 

holder de op.
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De to små, Louisa og Louissa (jeg ved faktisk ikke, hvem der er hvem) kaster sig ud i højpandede 
citater (med en gallisk accent, der kan skære i glas!), når vi bevæger os igennem en særligt ladet 
skymasse. Citaterne, som de åbenbart ikke kender et sekund før (det gør vi heller ikke) glemmer 
de straks, når skyen har passeret.

Denne lille leg (som ikke vil vare meget længere, da Shazamword får sværere og sværere ved at få for-
bindelse) sætter en smule ekstra krydderi på den allerede temmelig krydrede situation, vi befinder os 
i, vi og vores flyvende ligkiste … på et stadium, hvor jo værre det bliver, desto mindre bange er vi.

Det er min tur til at 
klæde Gertrud på! Giv 

mig lige hendes bukser.
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Den flyvende ligkiste, jeg taler om, er selvfølgelig denne skralde-zeppeliner (GARBAGE står der på siden) overladt 
til sig selv. Vi er kun to af en gruppe på otte. Ester Roblès og mig selv, Anders Mikkeli, som det lykkedes at kom-
me i luften (den var strandet og lå på siden) og få den på ret køl, netop som jorden forsvandt under fødderne på 
os. Det er nogle dage siden ved Hafaklinten ved Tanger samtidig med de sidste og fatale internationale fredsmøder. 
De to pigebørn, forældreløse siger de selv, var allerede om bord sammen med en sikkerhedsvagt (hvilken sikkerhed 
sagde han ikke noget om!) ved navn Zibbar. Piloten nåede vi ikke at hilse på. Et sammenstød med et klippe-
fremspring pulveriserede en del af førerhuset, så staklen forsvandt ud i det tomme rum.

Nu fortsætter zeppelineren på automatpilot og famler sig frem mellem de allestedsnærværende 
skybanker, men der skal solenergi til at holde den i luften.

Jeg understreger, at jeg indspiller denne log-
bog for at efterlade et spor i noget, der mere 
og mere ligner ingenting … Det er latterligt, 
det går rigtig dårligt, men vi er stadig i live …
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Har nogen set 
Zibbar?

Han gik ud for at 
smadre bagdøren.

Den pansrede 
dør?

Han tror, der er et reserveforråd… 
og vand … Vi tror, det er farligt at gå 

 derned. ”Rapporten BATALJE fra marts 1993 
siger, at det er umuligt at bevise, at ind-

kapsling kan være effektiv indtil den 
totale nedbrydning af radioaktivitet.”

”Beregningen af interne virkninger i nærområdet demonstrerer let, at et 
støvfnug af plutonium 239 på blot en tusindedel millimeter, som trænger ind 

i en lunge, danner det, vi kalder en ’hot spot’. Dette punktformede, stærkt 
ioniserede fænomen fører med sikkerhed til cancer.” Det har Maurice-

Eugène André bekræftet den 16. oktober 2000.

Hvad går 
der nu 
af dig?
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Hvad er det, du 
fortæller?

Vi når igen fast grund efter 24 timers isnende hav …

13



Jeg har prøvet at beregne tiden, men det er meget abstrakt. Nætter og dage havde varierende længde, intet fulgte 
normerne. Vi var alle tre udmattede. Delfinen og jeg og især Bacon. Jeg kan ikke afgøre, hvor bevidst han var …

Hold fast, nu 
er vi der.

Vi lander i en salon (!?) Jeg er klar nok til at finde det absurd …
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