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fra Dervish
(igangværende manuskript)

gennem stik i væggen har jeg adgang til strøm alverdens telefoner og netværk af datamaskiner 

 desuden 30 tv-kanaler og ligeså mange radiostationer plus alle dem der kan tages over antenne

og vand kommer bare jeg åbner for hanen og gasblusset tænder bare jeg trykker på knappen og til det

jeg skal af med er der afl øb og solen fordeler sig og når mig gennem glasset som slipper lys igennem

 men ikke vind eller støj  og jeg mærker en doven glæde over det hele  at have adgang til 

så meget at ikke være nægtet noget    jeg har modtaget toogtyve emails          de fl este fra automatiske 

lister  nogle fra venner jeg ikke har set i fl ere år  nogle fra dem jeg ser omtrent hver eneste 

dag  og i en af dem bliver jeg bedt om at ringe senere  og jeg ringer senere  og vi 

aftaler at mødes          og vi mødes  giver og tager og forhandler og udveksler     og jeg skriver den 

tekst ud jeg fi k sendt i går      læser den  og kan særligt godt lide en tekst om primtal  og jeg

sætter et nyt stykke papir i maskinen  en elektrisk anskaffet uden formål  den omsætter 

ordene til voldsomme slagrækker  og posten ringer på dørtelefonen  leverer vores post

 men også ser jeg  to breve adresseret til andre i opgangen

•

 computerens  blæsere summer  harddisken hviner  og stjernerne

  på pauseskærmen forsvinder i et punkt  midt på  gennem stuen bølger alskens 

former for energi  noget er der bare  noget er menneskeskabt  information  det er 

der alt sammen  selvom lokalet blev ryddet og døren lukket bag mig   ville det meste stadig 

være der  latent og manifest  stof og energi  alle ordene fra bøgerne på reolen

 og al det andet alle de potentielle alliancer mellem tingene  alle de hænder og kroppe og 

bevidstheder  hvis aftryk  fylder rummet ud



To
m

as
 T

hø
fn

er

2

lige meget hvilke bøger jeg trækker ud  lige meget hvor jeg slår op og lader pegefi ngeren fi nde en 

sætning fi nder jeg en sætning som giver mening  som vil mig noget           om det er meget 

eller lidt der fi ndes intet tomt rum  står der for eksempel og jeg tilføjer  det der står 

mellem linjerne svinger som abstrakte membraner folder sig hvirvlende ind og ud af 

bevidsthedens felt  linjerne er stavelsesorganismer  der trækker vejret  og udveksler 

betydning med en omverden 

•

bøgerne indeholder hver deres blanding af stort set de samme ord  og af de samme bogstaver   

 bogstav for bogstav fi ndes de  bogstav efter bogstav  og ord for ord

venter de  på at blive set og omsat til begrebslig energi  en node i hjernens indre lyser op

 aktiveret af et mønster der ligner som når vi ser et A  og genkender det   i overført 

forstand  som altings mønster den matrice som de andre matricer er støbt af

•

på computeren afspiller jeg en videooptagelse   kameraet var rettet mod et fjernsyn der viste hvad 

kameraet registrerede  de pulserende fi gurer virker levende som de drejer  og spejler  og fordobles

 indtil de æder billedet af sig selv  op  og forsvinder 
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der er så og så langt fra a til  b  men tanken skyder genvej og kommer fra a til b blot ved disse 

symboler og det er ikke muligt at gentage det samme  men tanken siger  gentagelse  uden at 

blinke  solen slynger vældige vækster af ild ud af sin overfl ade det er et eksempel på virkelighed

 en dødelig stråling bremses af atmosfæren som  siger en speakerstemme  i beskyttelse 

kun svarer til fi re meter tykt beton  vi dør ikke af det  men radioer knitrer og computere går 

i sort

•

og jeg kigger til min kæreste og min søn  deres øjne bevæger sig under øjenlågene afsøger 

indre rum  eller de øver sig  forbereder sig  på at skulle se  en hel verden  igen om få 

timer  de er ikke i verden  nu de er helt væk og her ligger de med armene om hinanden


