MIN UNGARSKE DAGBOG

Kastrup, Danmark

Da jeg fyldte 49 år den 7. Juni, 2015, bevægede jeg mig ind i et nyt
7-års kapitel. Overskriften på de følgende 7 år blev: ”Tilbagevenden til
mit oprindelige Jeg.” Derfor tog jeg mit dobbeltnavn, Lars Christian,
til mig igen, efter at have gået under kaldenavnet ”Lars” i 30 år. Jeg
valgte at rejse til Budapest for at tage afsæt i Europas navle og falme
mig frem efter begivenhedernes gang i en søgen efter den identitet,
som var vredet til ukendelighed af 30 års indoktrinering. Jeg rejste
bort for at finde mig selv.
Lars Christian Erbou Kræmmer, 2016
KISHICHIRO, HIROMI OG SANSHIRO SIGER FARVEL TIL MIG I LUFTHAVNEN OG REJSER TIL JAPAN

Noter fra 20 døgn i Ungarn og Serbien, 2015

Fredag den 20. maj, 2016, klokken 10:20
Hjemme i stuen på Frederiksberg. Danmark
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Ungarn blev til Serbien blev til bevægelsen blev til rejsen blev til møde på møde
på møde blev til oplevelsen blev til forandringen blev til selverkendelsen blev til
Danmark og lidt mindre gætværk og lidt mere forståelse og en smule mere mig
selv.
Dagbogen som form er begyndt at give god mening. At skrive hvor det sker.
Når det sker. At lægge en dæmper på fantasien og åbne sanserne for realiteterne. Overraskelsen i handlingsforløbet. Hvor begivenheden overgår drømmen,
og hvor eventyret stikker enhver forestilling. Her hviler historien. Herfra vil jeg
fortælle.
Hvor ”Min albanske dagbog” fra 2013 fremkom ved et tilfælde, så opstod ”Min
ungarske dagbog” som en fortsættelse. Denne gang var jeg bevidst om, at der
kunne komme en bog ud af rejsen. Derfor skrev jeg målrettet fra første dag og
holdt mig til dagbogsformen gennem hele forløbet. Denne bog blev født med et
oprindeligt ønske om at se den komme til verden.

LANDSKABET ÆNDREDE SIG FRA KANTEDE FORMER TIL MERE BUGTEDE, MENS JEG NÆRMEDE MIG BUDAPEST

Fredag den 17. juli, klokken 13:07
Café Lagkagehuset, Kastrup lufthavn.
Danmark
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Man kunne forestille sig, at når intet er sket, så er der intet sket endnu. Eller
man kunne hælde til den overbevisning, at fremtiden dikterer nutiden, som Mette
Høst fra atelieret belærte mig om ved en frokostsamtale for en måneds tid siden.
Hun refererede til en idé af den danske fysiker, Holger Bech Nielsen. Fysikeren
havde åbenbart fået anerkendt, at der var indikationer, som pegede på, at der
var hold i hans tese i forskningscentret, Cern. Så der må være noget om snakken,
hvis man da tror på eksperterne. Og det gør jeg ikke, men jeg vil heller ikke afvise
tesen som noget vrøvl, for det lyder slet ikke så tosset, hvis jeg spørger mig selv.
Og det har jeg for vane at gøre. At spørge mig selv. For jeg er mere til spørgsmål
end til svar.
Man ser tydeligt, hvordan fortiden giver mening i forhold til nutiden. Således kan
man forestille sig, at fremtiden har styr på nutiden for at sikre sig, at evolutionen
følger planen og giver mening.
Jeg vil undlade at kalde det ”skæbnen,” da man så mister grebet om sin sunde
fornuft og sin intuition for at lade andre mennesker bestemme, hvad man skal
tro, og hvilken Gud man skal adlyde. Skæbnen er blot et redskab i religionernes
værktøjskasse. Endnu et værktøj til forvirring og manipulation. Det er selvfølge-

lig fristende at bero på en ready-made overbevisning, for så forekommer livet
nemmere. Men jeg ønsker mig ikke et nemt liv. Jeg ønsker mig et levende liv, og
det er ikke spor nemt.
Hvis tesen holder, så skriver jeg historien baglæns. Således tør jeg gætte på, at
der gemmer sig nogle vigtige og nødvendige oplevelser i Ungarn, hvor jeg har
bestemt at opholde mig i 20 døgn. Jeg har forberedt mig ved at lave så få planer
som muligt. For at være åben og modtagelig for det vigtige og nødvendige, som
venter den, som har tid og rum til at ænse det. Og jeg glæder mig!
Opskriften på min lille rejse er den samme som sidst, hvor turen gik til Albanien.
At aflevere Hiromi og drengene i lufthavnen, når de rejser til Japan. Derefter at
udnytte min frihed optimalt ved at rejse alene indtil jeg atter skal hente Hiromi
og drengene i lufthavnen. Denne gang planlagde jeg det sådan, at mit fly afgår to
timer efter deres, og således vinder jeg mest mulig tid. Så vi tog herud sammen,
og jeg kunne sige farvel til familien i gaten. Derfor er jeg her allerede. I lufthavnen. På caféens barstol med kaffe, dagbog, håndbagage og stråhat. Udsigt over
landingspladsen og sommerfugle i maven.
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Kastrup-Budapest.
Afgang 13:50 og ankomst 15:40.

Jeg har aldrig sat fod i Ungarn. En verden som eksisterer mindre end to timer fra
den danske. Forskudt i geografi og i sprog, i kultur og i historie. Forskudt i tid,
hvis man tager rejsetiden med i betragtningen, og det må jeg vel gøre, for jeg kan
ikke være begge steder samtidig.
Jeg har hævet 75.000 forint, hvilket svarer til ca. 2000 kr. På sedlerne er billeder af
historiske personer, bygninger og begivenheder. Sikkert nogle ungarske stoltheder, som jeg ikke har begreb om – endnu. Alligevel giver de fysiske pengesedler
en fornemmelse for noget ungarsk. Noget ikke-dansk. Noget som varsler nye
eventyr i et gammelt land.

FRA SÆDE 1A PÅ FLYET MOD UNGARN. TIL HØJRE SES SVENSKEREN OG AMERIKANEREN
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Klokken 16:15
Det første værtshus i Budapest. Ungarn

Jeg sad på sæde 1A, som må være det bedste sæde i flyet. Forreste række med
god plads til benene og udsigt over et landskab, som skiftede fra kantede former
til bugtede efterhånden, som vi nærmede os Budapest. ”Vi” nærmede os, for jeg
var blevet opmærksom på de herre, som sad på sæderne bag mig. Sæde 2A og
2B. En amerikaner og en svensker. Da det danske kærestepar ved min side var
døde som fossiler, slog jeg en samtale op med bagmændene. Det resulterede i, at
svenskeren inviterede os begge med i sin taxi til downtown Budapest – for free!
For de 300 kr. jeg sparede på det dyre transportmiddel kvitterede jeg med en artmoney. Amerikaneren tilbød jeg et stykke Stimorol. Forskellen var, at svenskeren
var givende og amerikaneren var nærig. Man får lyst til at give til de, som giver.
Det giver sig selv. Svenskeren, som hed Mats, var en fin fyr. På de 40 minutter vi
tilbragte i vognen, lærte jeg en hel del om Ungarn og folk her. Dels fra Mats som
havde besøgt landet adskillige gange i embedsmedfør. Han arbejdede for Tetra
Pack. Dels fra taxichaufføren som med få engelske gloser og ivrige fagter fik fortalt om sin kultur.

MATS, TAXICHAUFFØREN OG JEG FORAN HOTEL INTERCONTINENTAL. BUDAPEST, UNGARN
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Mats var indlogeret på Intercontinental, et af byens dyre hoteller med udsigt til
floden, Danube, som deler Buda og Pest. Da vi steg ud, tog jeg et foto af chaufføren og Mats foran hotellet, inden jeg sagde farvel og tak, hvorpå jeg vendte jeg
blikket mod Buda, krydsede en imponerende bro og besteg bakken i søgen efter
et økonomisk forsvarligt logi. Efter en svedig tur uden gevinst endte jeg alligevel tilbage i Pest, hvor det langt om længe lykkedes at finde et ledigt værelse. De
fleste hoteller er helt bookede i sommerferien og særligt nu, da der var planlagt
et Formel 1 arrangement i weekenden. Det endte med en hel lejlighed på øverste
etage i et lejlighedshotel i den jødiske bydel. Området er ”forpestet” af barer og
restauranter og tusinde af unge mennesker for fuld musik. Det larmer, men det
er ikke kedeligt.
Jeg har vandret, set op oplevet de første indtryk. De brune nuancer. Duftene af
tjære, sten og tusinde kvinders parfumer. Jeg har svedt under 35 graders varme. I
morgen varsler de 41 grader, så det er da noget! Jeg følte mig ikke klar til kød, så
jeg spiste en sikker rejepasta på den lokale italiener. Nu nyder jeg en kølig, tjekkisk Staropramen øl på et værtshus i nabolaget. Ikke meget Ungarn over menuen
endnu. Prøver at holde mig vågen, til jeg bliver ordentlig træt. Erfaring siger mig,
at det er svært at knalde brikker den første nat på rejsen.
PEST SET FRA BUDA
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PÅ VEJ FRA PEST TIL BUDA MED EN

TRAPPER FORBINDER DE STEJLE

TILTRÆNGT JUICE FRA PIGEN UNDER

GADER I BUDA. UNGARN

PARASOLLEN. BUDAPEST, UNGARN

LØVER VOGTER BROEN MELLEM BUDA

UDSIGT FRA BAKKEN I BUDA NED

OG PEST – DENNE LØVE MED EN DUE I

OVER PEST. UNGARN

MANKEN. BUDAPEST, UNGARN
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Der er jo så mange detaljer, som man glemmer at fremhæve, når man skriver.
Man er nødt til at redigere sine tanker og spare på ordene for at undgå den uendelige historie. Men det er netop krydderiblandingen af uendelig mange detaljeobservationer, som gør livets suppe så delikat og nydelsen så avanceret.
Jeg burde have beskrevet svenskeren, Mats. Hans høje og solide korpus toppet
med sparsomt, gråt og let krøllet hår og briller. Hans grå skægstubbe og hans
blomstertatovering op af den ene arm og den spanske tekst skrevet på den anden.
Hans omstændigheder. Far til fire, gift og arbejdet som tekniker for Tetra Pack i
35 år. Hans begejstring for pigerne i Budapest og de mange Thai massører. Hans
hang til frihed kombineret med en stærk ansvarsfølelse overfor familien. Hans
historier om sine mange drukture fra Göteborg til København under ”forbuds
Sverige” og den morsomhed, at han var nød til at rejse med konens kuffert, da
hans egen var i stykker. Den var lille og buttet, hvid udenpå og pink indeni. Den
slags som gør Mats til andet end en forbigående skygge i en verden fuld af skygger. Den unge amerikaner kunne også beskrives, men her vælger jeg at begrænse
mig, for at det ikke skal tage overhånd. 26 år. Bor i Orange Country/LA. Mangler
et år inden han bliver færdig som advokat. Ønsker at blive anklager. Skal bo en
nat i Pest og møde kæresten i Wien dagen derpå. De skal rejse sammen til Firen-

ze, Rom og München. Hans familie stammer fra Østrig, og han har kontakter i
Wien. Sød fyr men lidt for nærig og temmelig naiv af en anklager at være.
INDTRYK FRA LEJLIGHEDEN I ALL4U. BUDAPEST, UNGARN

Lørdag den 18. Juli, klokken 09:14
En italiensk bistro i det jødiske kvarter.
Budapest, Ungarn
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Jeg var glad for min lejlighed. Midt i festdistriktet men alligevel stille og rolig på
6. etage. Den fedeste feature var helt klart badekaret, som jeg nåede at benytte
fire gange på én overnatning. Jeg har booket en lejlighed i samme kompleks til
dagen inden afrejse. Vel vidende hvor svært det kan være at finde husly i ”BusyPest.”

mine to drenge, når de kommer i den alder. Nattelivet her er ganske uovertruffet,
og barerne konkurrerer både i drinks, høj musik og opfindsom indretning. Når
det hele pakkes ind i en vindstille tørvejrsnat på en fredag med 25 grader, så er
der ikke et øje tørt. Jeg krøb derfor tilbage til lejligheden ved et-tiden og tog endnu et dejligt bad.

Nu nyder jeg en elendig omelet med alt for meget ost på en dejlig bistro nær mit
hjem. Bag mig spreder en ventilator forstøvet vand over de allerede svendende
gæster. De lover jo op til 41 grader, og solen har allerede brændt hul i skyerne.
Jeg tror de for ret.

Så nu sidder jeg her og drikker en sidste kop kaffe uden nogen anelse om, hvad
der skal ske. Kun én ting står klart – jeg skal ikke overnatte samme sted i aften.
Hotellet er 100 % booket. Jeg må videre.

Muntre discorytmer forsøger forgæves at opmuntre et tydeligt medtaget personale. I denne del af byen er det hårdt arbejde at være ung. Der drikkes og ryges
til den store guldmedalje.
Jeg forsøgte at lade mig rive med i aftes, men det nyttede ikke. Der var ganske få
på min alder i de tæt pakkede partygader, og det ville virke småtosset for en enlig,
gammel mand at bryde ind i de nært knyttede klynger af livsglade partybørn. Jeg
nød at observerer livsglæden og tænke på, hvor meget sjov og ballade der venter

Jeg fik et kort over byen af en smilende receptionist med langt, brunt hår og glade, brune øjne. Jeg har spottet tre banegårde med navnene: Vest, Syd og Øst. Jeg
gætter på, at det er retningen på de respektive tog. Den nærmeste station er Øst,
så måske jeg skal gå traske derhen og se, om de kan sælge mig en billet?

20

21

FRA DEN ITALIENSKE BISTRO I DET JØDISKE KVARTER. BUDAPEST, UNGARN

FRA DEN ITALIENSKE BISTRO I DET JØDISKE KVARTER. BUDAPEST, UNGARN
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So far so good. En ung mand ved bordet foran mit fortynder sin espresso med
iskoldt vand fra en flaske. Jeg har ikke set det gjort før men forstår det godt. Den
relativt korte spadseretur til ”Keleti” togstation Øst har været som at vandre gennem en ovn. Jeg tror, vi nærmer os de 40 grader, og klokken er kun 12:30.

LOPPEMARKED I BUDAPEST. UNGARN

SKRALDESPANDE MED OPFINDSOM
FORANKRING. BUDAPEST, UNGARN
DØR MED SMUKKE UDSKÆRINGER. BUDAPEST, UNGARN

Klokken 12:30
Et bageri nær Banegård Øst. Budapest,
Ungarn
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TOMT FLAGHYLSTER OG FUGLESKRÆMSEL
PÅ MUR. BUDAPEST, UNGARN
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BALKON MED GRØNNE PLANTER OG NEDRULLET METALGARDIN. BUDAPEST, UNGARN

BUTIK. BUDAPEST, UNGARNUNGARSK MODE.

BUDAPEST, UNGARN

BLOMSTER OG BALLONER. BUDAPEST, UNGARN

KVINDER VENTER PÅ KUNDER. BUDAPEST, UNGARN
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SØVNIG MAND TAGER SIG
EN MORFAR I SKYGGEN.
BUDAPEST, UNGARN

DØR, TELEFON OG VINDUE MED BLOMSTER OG GITTER. BUDAPEST, UNGARN

REKLAME, HUS OG POSTKASSE. BUDAPEST, UNGARN

TAVLE, SKILT OG VEJTRÆ. BUDAPEST, UNGARN
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LADY IN PINK. BUDAPEST, UNGARN

FOTOKASSE. BUDAPEST, UNGARN

BILLET MOD SZEGED OG EN SVEDIG SELFIE. BUDAPEST, UNGARN
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TOGSTATIONEN MED AFGANG MOD SZEGED. BUDPEST, UNGARN
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Jeg måtte tage flere fotos undervejs. Rejsens begyndelse overvælder altid fotolinsen med en bølge af overraskelser. Byen i forfald. Skønheden. Små finurlige
forskelle fra Danmark. Det uvante er det fascinerende. Hov, nu faldt jeg i snak
med den unge mand. Skallet. Briller. Fladt armbåndsur med brun læderrem. Hvid
T-shirt med tynde, sorte striber. Magenta shorts. Sejlersko. Han ligner en tysker.
Han er tysker. Arbejder i Lübeck. Skal arbejde halvanden måned i Budapest. I
denne omgang.
Tyskeren foreslog, at jeg valgte en anden togstation, da Øst er International og de
andre er lokale. Retningsnavnene indikerer altså ikke retningerne. Han foreslog,
at jeg rejser sydpå til Szeged. First class hvor der findes air condition. Godt tip
i denne hede! Jeg må derfor vandre gennem himmelovnen igen for at finde nye
spor. Det var godt, at jeg fik en kaffepause under de svalende parasoller foran
bageriet. Han mener, der kan være nogen spændinger nær grænsen til Serbien,
fordi der er kommet mange illegale indvandrere ind i landet. Ungarn er gået i
gang med at bygge et hegn mod Serbien for at mindske problemet. Det lyder
mere som noget, der kan gøre problemet større. Vi får se…

Klokken 15:15
Vogn 18 i toget mod Szeged. Ungarn
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Ud af ovnen ind i køleskabet. Toget er netop gået, og jeg bevæger mig med en
rystende bagdel fornemt plantet i et køligt førsteklasses sæde nummer 41 i vogn
18, sydpå. Her er svalende rart, og jeg sender tyskeren et stille ”Tak” for hans
anbefaling. Turen til Szeged tager omtrent to en halv time, og jeg glæder mig til
at nyde det fremmede land gennem vinduet.
Jeg har ikke kunne finde tegnepapir til at lave ungarske artmoney. I stedet købte
jeg en antik bog med titlen: ”Aline” (en linje?) og håber at siderne kan bruges til
at male på. Forfatteren hedder Európa Könyvkiads. Jeg håber ikke at ødelægge
et mesterværk, men som uvidende i den slags litteratur, er der jo ingen forsikring.
Og jeg forstår ikke et eneste ord af, hvad der står skrevet.
Ud af storbyen. Flade marker. Høet er høstet og ligger i lige linjer. Klar til at blive
mejet. Mindre stationsbyer af huse med høj rejsning og røde tegltage. Vindruer.
Solsikker. Spredt industri. Selvplantede løvtræer suser forbi. Ud af det brune og
ind i det grønne. Mejsmarker og radertårne med sølvfarvede kupler på stive betonmaster. Millioner af solsikker som nikker bønfaldende i samme retning. Tynget af frøenes vægt.

Endnu et radertårn og endnu en majsmark. Mere halm. Nu i store ruller. Flere
spredte småbyer. Fladt. Fladt. Fladt og endnu et radertårn i det fjerne. Hvor er
de ungarske paprika? Jeg havde hørt hjemmefra, at det var i Ungarn, at peberet
gror.
Run down togstation med tung industri til venstre og lejeplads til højre. Funky
vandtårn. Heftig graffiti på afskallede husmure. Endnu et kuppelformet radertårn. Flere marker med hø i ruller og et kæmpe industrianlæg bag endnu en majsmark. Flere solsikker som her er ved at hæve blikket mod himlen. Drivhuse i
halvbuede tage af plastikdug. Plantager af grågrønne løvtræer. Birk til venstre og
æbleplantager til højre. Jeg tager sandalerne af, lægger fødderne op på modsatte
sæde og snupper mig en banan.
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PÅ TOGET MOD SZEGED
– FØRSTE KLASSE. UNGARN

SET GENNEM VINDUET FRA TOGET MOD
SZEGED, UNGARN.

Klokken 19:19
Restaurant, Gringos Cantina. Szeged, Ungarn
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Pyha! Jeg måtte igen trave
fra hotel til hotel i 40 graders varme for at få samme
besked igen og igen. Fully
booked. Endelig var der en
gammel hotelmutter, som
kunne henvise mig til et hotel
med et ledigt værelse. Uheldigvis – eller heldigvis, hvis
man ser det i lyset af et eventyr – så satte hun krydset forkert på det bykort, hun var så
venlig at forære mig. Det tog
mig således tre timer at finde
et hjem i Szeged.
FØRSTEHÅNDSINDTRYK AF SZEGED
PÅ MIN SØGEN EFTER EURO HOTEL.
UNGARN
FØRSTEHÅNDSINDTRYK AF SZEGED PÅ MIN SØGEN EFTER EURO HOTEL. UNGARN
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Mit værelse på Euro Hotel. Stolen står der stadig, efter at hoteldirektøren har
brugt den til at stå på for at udskiftet den ene af de to loftpærer. Szeged, Ungarn
Jeg indkvarterede mig med lidt besvær på Euro Hotel, hvor det eneste fremmedsprog de talte var en smule tysk. Det virker lidt suspekt, da de nægtede at give
mig en kvittering. Da jeg insisterede, så gav den gamle hotelejer mig pengene
tilbage med et snedigt blik i sine brune øjne. Jeg måtte så trække klagen tilbage
og betale for to nætter på ren tillid og uden at kunne trække det fra i skat. Da det
viste sig, at værelset var uden lys, så kom han op og skiftede den ene af to pærer
i loftlampen. Det er da også bedre end ingen lys overhoved. Jeg besluttede at betale for to nætter, fordi jeg ikke véd, hvor jeg befinder mig og gerne vil have tid til
at finde ud af det. Samtidig tæger det på kræfterne at vandre gennem heden for at
finde en base. Det er rart at vide, at jeg kan slappe lidt af her og se mig omkring i
nabolaget. I morgen er søndag, og man har fortalt mig, at hele landet ligger dødt.
Det lyder som en naturlig hviledag.
Nu fik jeg aftensmaden serveret under en varm aftenhimmel. Fettuccine Alfredo og græsk salat. Velbekomme! Hov, plejer der ikke at være oliven og olie i en
græsk salat? Kokken valgte at erstatte oliven med de ungarske paprika, som jeg
ENDELIG FANDT JEG FREM TIL EURO HOTEL EFTER LANG TIDS SØGEN. SZEGED, UNGARN
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ikke så skyggen af fra min plads i toget. Den må vokse et andet sted, eller også
gemmer den sig under de plastikbedækkede drivhuse.

AFTENSMAD PÅ RESTAURANT, GRINGOS CANTINA, SZEGED, UNGARN

UNGARSK FJERNSYN PÅ MIT VÆRELSE
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Er det kun to dage? Jeg begyndte at læse Aldos Hoxleys ”Doors of Perception” i
toget. En kortfattet bog med tyngde. Føler på samme måde som med meskalin,
hvordan rejsen kan bringe sindet i bevægelse og åbne sanserne for det usynlige i
den visuelle verden. Måske trickker man produktionen af nogle af de samme kemikalier i hjernen? Han drager paralleller mellem meskalin og adrenalin. En tur
som denne, hvor fornemmelsen for tryghed er skåret bort, producerer vel en del
adrenalin? Måske forårsager det en mild form for ekstase? En form for naturlig
høj. Allerede er fornemmelsen for tid og sted skredet. Det føles, som om jeg har
rejst i en meget længere periode end to dage. En ubestemt periode ligesom en af
effekterne ved Hoxleys meskalintrip.
Det er ikke sådan, at jeg ser syner. Det er blot en skærpelse af nærvær, som giver
mere opmærksomhed på lys og skygge. Farver. Lyde. Bevægelser. Og jeg begynder at se tegn. Som om omgivelserne prøver at fortælle mig noget. Gemmer på
en hemmelighed. Leder mig drillende i en bestemt retning. Får mig til at handle
på en forudbestemt måde. Som om fremtiden dikterer nuet.
Nu sænker mørket sig, og vinden melder sin ankomst i sorte trætoppe mod en
grå fosforhimmel. Her er cikader. De spiller undergrundsmusikken til den film,

som udspiller sig på bagsiden af mine øjenkugler. Et blad lander på min venstre
pegefinger. Samtalerne ved samtlige borde forstummer i et frossent øjeblik. Den
irriterende, sorte flue er forsvundet uden varsel, og jeg har bestemt mig for at
blive, hvor jeg er i stedet for at drage til byen, hvor en teaterfestival siges at begynde i aften. Jeg trænger ikke til underholdning.
Jeg har vasket mit svedige tøj i håndvasken. Hængt det til tørre som julepynt i det
lille badeværelse. I morgen kan det hænge hele dagen, mens jeg tager den tid, det
tager, at tage sig god tid til at lade tiden ligge.
To piger mødes over en sen aftensmad. De pludrer lystigt og deler sikkert de
nødvendige oplysninger, som giver deres liv indhold. Det er et privilegium, at jeg
ikke forstår et eneste ord. Jeg kan med stor fornøjelse nyde lyden af deres stemmer uden at forstyrres af mening. Som at lytte til cikaderne. Den ene pige pudser
næse af og til. Måske er hun forkølet? Eller høfeber? Eller bedrøvet? Men lyden
af hendes næsepudseri virker også ungarsk. Ikke dansk, i hvert fald. Mon også
hunde, katte, fugle og vildt lyder ungarsk, når de giver lyd?

Klokken 23:45
Europa Hotel, Szeged, Ungarn
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Så var der alligevel lidt spænding. På vej hjem fra Gringos Cantina var jeg blevet
fascineret af lyset fra gadelygterne, og de skygger de kastede. Og farverne. Og
det tykke lag af nyfaldne frø fra træerne, der lå spredt som lysegrøn sne på fortovet. Og neonskiltene. Jeg fotograferede lystigt væk i mørket på min vandring tilbage mod Europa. Da jeg kom til gaden, hvor hotellet ligger, lød der dybe teknorytmer fra en kælder i en meget rustik bygning på hjørnet. Der var hængt nogle
interimistiske, kulørte lamper op på muren. Det så fedt ud mod den rå mur på det
hårdt prøvede hus. Så jeg stillede mig op foran facaden og tog et turistfoto. I det
samme kom to, små romadrenge i bar overkrop slæbende med nogle cykelhjul,
som de nok havde løsnet fra nogle cykler i nabolaget. De så mig tage billeder og
forsvandt så ned i teknokælderen. Mens jeg fortsatte langs husmuren i retning
af hotellet, hørtes råb og fodtrin bag mig. Jeg vendte mig og så en lille romahær
storme mig i møde. Hæren var anført af en ophidset kvinde på min egen alder.
Måske drengenes mor, tænkte jeg. Bag sig fulgte nogle unge mænd, som også
virkede ophidsede. Kvinden råbte så højt på ungarsk, at jeg forstod, hvad hun
prøvede at sige.
Da hun nåede mig, blev jeg omringet af den lille hær. Jeg hev kameraet frem
op af lommen og viste hende billedet. Samtidig spurgte jeg høfligt, om de mon

serverede øl i deres establishment? Det måtte én af de unge mænd indrømme, at
de gjorde – lidt overrasket og forvirret i sin mimik. Skulle han nu til at være serviceorienteret overfor den fremmede fotograf? Kvinden forlangte, at jeg slettede
billedet omgående. Jeg overvejede et øjeblik, om jeg skulle prøve at forklare mine
æstetiske overvejelser men opgav det. At beskrive deres ulovlige værtshus som
”smukt” kunne opfattes som en provokation. Jeg gjorde derfor kameraet klar til
at slette. Kvinden syntes åbenbart det gik for langsomt, for hun prikkede selv på
skærmen med en hidsig pegefinger. Hun ramte bare ikke rigtigt, så det gik i redigeringsmode i stedet for. Et gyldent øjeblik kikkede vi hinanden i øjnene, hvorpå
jeg stille og roligt gentog processen med større held. Da billedet var forsvarligt
slettet, tog de sig til takke og trak tropperne tilbage til den kælder, de kom fra. Jeg
fortsatte hjem til hotellet, hvor jeg nu har lagt mig til at svede på sengen i håb om
at falde i søvn. Godnat!
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NATFOTO PÅ VEJ HJEM FRA RESTAURANT,
GRINGOS CANTINA, SZEGED, UNGARN

NATFOTO PÅ VEJ HJEM FRA RESTAURANT,
GRINGOS CANTINA, SZEGED, UNGARN
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Søndag den 19. juli, klokken 12:30
Pavin Café, Szeged, Ungarn

Jeg har taget mod til mig og bestilt den første kødret. Det skal meget naturligt
være gullasch. Jeg er ikke meget for det, men hvis jeg skal lære at være mig selv,
så må jeg vriste de gamle vaner og fobier bort og erobre den personlige frihed.
Der var jo engang, hvor jeg elskede at spise kød. Så….nu kom pigen med suppen:
”Enjoy your meal!” Og det skal jeg nu forsøge.
Det lader sig gøre. Gullasch er blevet min ven. Ikke bare suppen og grønsagerne
men selv de små bidder af oksekød som gemmer sig under hele herligheden. Og
det hvide brød, som dyppes i saften, er godt. Og de ungarske paprika som i dette
tilfælde er små, lysegrønne og stærke. Og den kolde Soproni øl, naturligvis! Vi
taler over 30 grader, så man trænger til noget væde. Og så lige en kop espresso
for at genvinde energien.
Det blev ikke til meget søvn i nat. Jeg tror ikke, det var den espresso, der gjorde
det. Det var ulideligt varmt, og der var ingen ventilation. Jeg måtte ligge uden
dyne for at holde en tålelig temperatur. Alligevel svedte jeg, så det drev. Europa
Hotel har 24-timers service, hvilket i praksis betyder, at gæster kommer og går
på alle tider af døgnet. Ved 2-tiden ankom en familie med en vrælende baby. Væggene må være tynde som pap, for lyden brager igennem. Sigøjnerbaren valgte

også at underholde nabolaget med høj teknomusik, som de lukkede ud af åbne
døre og vinduer fra den primitive kælder. Politiet havde en travl nat, for sirenerne
overdøvede med mellemrum cikaderne og lænkehundens spektakel. Det minder
mig om, at det første syn, som mødte mig, da jeg steg af toget i Szeged, var politiet, som havde sat to flygtninge i håndjern og var ved at afhøre dem, mens de
sad med hænderne på ryggen i døråbningen af politivognen. Så jeg antager, at
det var den slags, som politiet bedrev så sent om natten. Endelig ringede kirkeklokkerne klokken 7, hvorpå jeg gav op og stod op for at begynde dagen med et
koldt brusebad.
Euro Hotel ligger i udkanten af byen. Heldigvis ligger den store markedsplads på
den anden side af vejen. Dér indtog jeg nogle stegte kartofler og en espresso til
morgenmad, for hotellets køkken var lukket. Jeg sad på en bænk med en flok lokale mænd. Jeg forsøgte at få gang i en samtale, men de forstod hverken engelsk
eller tysk. Så anråbte min sidemand en fyr for enden af det næste langbord. Han
kunne godt tale engelsk, men ville ikke tale med mig. Jeg forstod på sidemanden,
at det var fordi, han var sigøjner, og det grinede de alle sammen af undtagen sigøjneren, som i stedet sendte mig et skævt smil, som jeg ikke rigtigt kunne læse.
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EURO HOTEL. SZEGED, UNGARN

LÅ PÅ NUMMER 7. SZEGED, UNGARN

MÆNDENE PÅ MARKEDSPLADSEN OVERFOR

MARKEDSPLADSEN OVERFOR HOTEL EURO

Jeg gik alle boderne igennem, men der var ikke noget
værd at købe. Jeg kom dog
hjem til hotellet med en ny
forsyning af flaskevand.
For at spare den lange gåtur under en brændende sol,
valgte jeg at tage sporvognen.
Det var mig umuligt at regne
ud, hvordan man skaffede en
billet, så jeg måtte køre på røven. Derfor satte jeg mig forrest i vognen, hvor jeg kunne
se, om der stod en kontrollør
klar ved næste stop. Der var
ingen problemer, og jeg blev
fragtet sikkert ind til centrum SPORVOGNEN TIL CENTRUM AF SZEGED.
DA DAMERNE STOD AF, STOD JEG PÅ. UNGARN
af Szeged.
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Lidt tilfældigt kom jeg forbi domkirken, netop
som der blev ringet ind til gudstjeneste kl. 10.
Jeg fulgte strømmen af mennesker, tog hatten af, korsede mig med det hellige vand og
entrerede det mørke kirkerum som falsk katolik. Der var fuldt hus, men jeg fik alligevel en
plads på bænken. Det var interessant at lytte til
sproget under den ungarske messe. Den hvide
præst havde to sorte alterdrenge som stumme
assistenter og en hvid reservepræst, som talte ind imellem. Der var også en hvid kvinde
i præstens trup. Måske en kordegn? Hun fik
også lov at tale. Det forblev et mysterium for
mig, hvilken rolle de to alterdrenge spillede,
for jeg så dem ikke gøre andet end eksistere
med foldede hænder og iført munkelignende
dragter.
DOMKIRKEN I SZEGED. INDENFOR ER DER RO OG ORDEN.
UDENFOR ER DER KAOS. UNGARN

Da det blev tid til nadver, linede jeg op og fik tilgivelse for mine synder. Det forløb hurtigt og relativt smertefrit. Præsten proppede et alterbrød ind i munden
på mig. Det var tørt, og det var min mund også, så det satte sig fast i ganen. Jeg
måtte skylle det ned med en slurk flaskevand, da jeg kom tilbage til bænken. De
skænkede nemlig ikke nogen sprut, som jeg var vant til fra den danske folkekirke.
Kirken var smukt dekoreret, og lyden fra orgelet samlede de mange indtryk til
en totaloplevelse. De fleste besøgende virkede dybt engageret og rejste og satte
sig på de rigtige tidspunkter. Også Jeg. En ung kvinde, med sit sorte hår sat op
i en knold og med en himmelblå skjorte, strakte fingrene i en krampelignende
bevægelse, hver gang hun stod op. Som om præstens ord satte hende i seksuel
ekstase. Jeg fik flash-backs til David Lynch filmen: ”Wild at Heart” fra 1990, hvor
Laura Dern lavede en lignende bevægelse med hånden, hver gang hun var ved at
nå en orgasme.
Av! Jeg kom til at gnide mig i øjnene med samme hånd, som jeg brugte til at spise de lysegrønne paprika med. Selvom de er dejlige at se på, så er de ungarske
paprika ikke ”Eye candy.”
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Udover den religiøse stemning, så kunne jeg også betragte de lokale borgere
under den lange ceremoni. Det er lige før, jeg er høj til sammenligning. Altså i
centimeter. Der findes særdeles høje ungarer, men langt de fleste er lavstammede. Hen mod slutningen af gudstjenesten var der indsamling. Jeg smed 200 forint
i kurven, hvilket svarer til en Femmer. Alle smed lidt i. Bagefter skulle man give
hånd til hinanden, men ingen gav hånd til mig. Jeg følte mig lidt fornærmet.
Ellers har jeg vandret langs floden, Tisza. Den lugter rådden og virker ret beskidt.
Alligevel bader man på den anden bred.
BROEN OVER FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

Broen er ikke prangende som i Budapest. Nærmere kommunist praktisk. Unge
kærestepar spadserer hånd i hånd. Ofte med manden i en kikset T-shirt med en ligegyldig tekst. Ofte med kvinden klædt i et kejtet dyremønster og noget lyserødt.
Men søde er de. Og de generer sig ikke for at kysse i offentligheden. What else.
Not much. Der er ikke mange folk på gaderne på denne søndag, og butikkerne er
lukket. De eneste turister er ungarerne selv, så jeg passer dårligt ind i det mønster. Alene er jeg. Stum forholder jeg mig. Ensom – ikke endnu – jeg er stadig
underholdt af friske indtryk og beskidte tanker.

BLOMSTERMOTIV UNDER BROEN OVER TISZA. SZEGED, UNGARN

Pludselig ringer mobilen, men jeg er åbenbart ikke i stand til at besvare et opkald.
Hvilken velsignelse!

LÆGGER SIG TIL AT SOVE DER. SZEGED, UNGARN

Sidder ved et springvand og tegner en hjemløs mand, som sover (og lever) på
kanten. Her har man opført en-mands bænke, så man kan sidde hver for sig.
Sammen. Samtidig forhindrer det trætte mennesker i at bruge bænken som seng.
Derfor må manden sove på springvandskanten. Lyden af vandet mimer den dovne trafik af små biler på vejen. Solen bager, men jeg sørger ly under min stråhat
og glæder mig over endelig at have lavet nogle artmoney.

PRAKTISKE BÆNKE TIL EN PERSON, SÅ HJEMLØSE IKKE
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SOVENDE MAND PÅ SPRINGVANDSKANTEN. SZEGED, UNGARN

Klokken 14:04
Springvandspladsen nær floden Tisza,
Szeged, Ungarn

56

58

59

UDDELING AF TRAFIKBØDE VED
SPRINGVANDET. SZEGED, UNGARN

EN VARM DAG VED SPRINGVANDET.
SZEGED, UNGARN

ARTMONEY PRODUKTION PÅ ENMANDSBÆNK VED SPRINGVANDET. SZEGED, UNGARN

Nu har jeg fundet menneskene. Termometeret viser 38 grader, og naturligvis er
borgerne taget på stranden. I et land uden adgang til havet, så betyder strand
enten bredden af en sø eller en flod. Her i Szeged er det floden, Tisza. På dansk
lyder det lidt som ”Pis af,” men sådan føles det bestemt ikke. Jeg føler mig dejligt
afslappet og velkommen her på stedet.
Flodvandet virker beskidt, og det lugter stadig, men det ser ikke ud til at holde
folket tilbage. Der er lavet en afskærmning med nogle bøjer og snore, så svømmerne ikke driver bort med strømmen. Området er fyldt med vandglade ungarere. En del af dem er angiveligt turister i eget land. Jeg har ikke hørt andet sprog
end ungarsk talt her i Szeged – endnu.
Stranden er delt i to af et trådhegn. På den ene side betaler man entré. På denne
side er det gratis. Det hører til de gratis glæder at soppe i floden, men selvom jeg
havde medbragt badebukser, så ville jeg nok vælge at undvære den glæde. På den
betalende side er der et badeland med forskellige pools og en høj vandrutsjebane, som ligner noget fra kommunisttiden. Fælles for begge sider af hegnet er de
store smil og den afslappede hyggestemning – det oser af sommer.

Og hvordan ser ungarerne egentlig ud? Jeg føler ikke, at jeg kan sidde på stranden og fotografere de halvnøgne kroppe uden at virke pågående. Der er ellers
mange, gode motiver. Folk på flodkanten ligner lidt de badegæster, vi ser på en
dansk strand. Men undtagelsen gør forskellen. Nogle kropsformer, hovedformer
og ansigtsudtryk. Noget ved måden folk bevæger sig på. Noget er anderledes,
og denne forskel gør ungarerne til ungarere. En del mennesker har blond eller
rødt hår. Mange har grå/grønne eller blå øjne, mens endnu flere har mørkt hår
og brune øjne. Nogle kroppe virker veltrænede, og der findes også fitness centre
hist og pist, men de fleste lader stå til og synes ikke at genere sig ved at lade deres
korpus svulme op til en ballon. Der burde være en stor sigøjnerpopulation, men
de har ikke vist sig her på stranden. Mange er tatoveret, men det ser man jo også
alle vegne.

SZEGED, UNGARN
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FLYVENDE KVINDEKROP LANGS FLODEN, TISZA.

Klokken 16:03
Stranden på den modsatte bred af floden,
Tisza. Szeged, Ungarn
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BIL OG BADELAND VED STRANDEN TIL FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

FORLADT DISKOTEK VED INDGANGEN TIL STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN
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MENNESKER PÅ STRANDEN VED
FLODEN TISZA OG MIN LEMONADE
OG KAFFE. SZEGED, UNGARN

ARTMONEY AF BADENDE I FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN
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Mandag den 20. juli, klokken 09:07
En café overfor Szeged banegård. Ungarn
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Jeg bestilte en kop kaffe og trak en stol udenfor til det stoleløse cafébord i midten.
Til venstre sidder en gruppe unge ”aktivister” og debattere rasismen i Ungarn. Til
højre sidder en gruppe sigøjnere. Nogle af sigøjnerne pendler mellem bordet og
trapperne op til hovedindgangen til banegården på den anden side af pladsen.
Jeg sendte en mail til den ungarske artmoneykunstner, Sipos Lorand én gang til,
da jeg endelig fik webadgang på hotellet. Jeg havde forsøgt fra Danmark, men
han svarede aldrig. Her til morgen kom der så svar. Han vil gerne køre 100 km
fra Baja for at møde mig til kaffe i Szeged ved 12-tiden. Jeg svarede, at vi kunne
mødes her ved banegården. Uheldigvis fik jeg ikke svar, og der er ingen telefonforbindelse fra min mobil. Klokken er godt 9, men det ville være rart at få kontakt
med ham i god tid, hvis han skal køre så langt. Jeg fik lidt telefonhjælp fra aktivisterne, så nu fik jeg fat i Sipos Lorands telefonsvarer. Han er nok bare lidt svær
at få kontakt til.
Jeg gik hele vejen hjem efter strandturen i går. Bed den svedige vandring over
med små pauser, hvor jeg studerede flere kroppe og ansigter – nu med tøj på. Det
er altid underholdende og tankevækkende. Jeg undgik masserne ved at holde
mig i god afstand af domkirken, hvor den berømte teaterfestival folder sig ud på

en stor scene. Årsagen til at alle hoteller er
fuldt belagt. Jeg er ikke vild med teater, særligt ikke hvis det er stort og populært. Der er
så rigeligt med teater blandt os, når vi blot
lever, som vi plejer.
Jeg spiste den samme Linguini Alfredo på
samme restaurant som dagen før nær hotellet og gik i seng ved 22-tiden. Det var lidt
nemmere at sove, selvom der stadig var
larm i gangen. Man vender sig hurtigt til de
nære lyde.

LINGUINI ALFREDO OG AFTENTUR HJEM TIL HOTELLET.
SZEGED, UNGARN
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På vej fra hotellet mod banegården kunne jeg ikke dy mig. Da jeg passerede sigøjnerbaren, måtte jeg standse op og gentage det foto, som de havde truet mig
til at slette. Da jeg havde taget det og skulle til at fortsætte, syntes jeg at kunne
skimte en bevægelse i sprækken under en af de halvåbne skodder. Jeg stak hurtigt kameraet i lommen og fortsatte mod hovedgaden. På den anden side af gaden satte jeg mig på en bænk for at orientere mig på bykortet. Omkring bænken
observerede jeg flere sæt sko i græsset. Mærkeligt at folk sætter deres sko i det
fri, tænkte jeg. Man kunne forestille sig en enkelt sko, men et par, som matcher,
det virker sært. Jeg havde på andre vandringer set flere andre par sko i nærheden af fortovet og i parkerne. Mens jeg sad og spekulerede over skopolitikken
her i landet, opdagede jeg en sigøjnerkvinde med en lille dreng på armen. Hun
havde sit blik stift rettet mod mig og kom gående over hovedgaden i min retning
med faste skridt. Jeg blev urolig. Selvom et foto af et hus ikke burde være nogen
forbrydelse, så ville jeg helst undgå at skulle forklare mig én gang til overfor de
samme mennesker på et sprog, som hun ikke forstår. Jeg lettede mig derfor og
vendte ryggen til og gik videre ned ad vejen. Ikke skyndsomt, men alligevel i et
tempo, som ville opretholde distancen til kvinden.
SIGØJNERBAREN I DAGSLYS. DER VAR LIV BAG DE HALVÅBNE SKODDER. SZEGED, UNGARN
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Et stykke fremme fandt jeg et lille bageri, hvor jeg gik ind og købte en croissant til 4 kroner. Da jeg kom ud, kunne
jeg ikke få øje på kvinden med barnet.
Da jeg gik videre lød der et højt og
skarpt ”knæk” lige over mig og en gren
fra et vejtræ faldt ned på fortovet lige
ved min side. Den missede mit hoved
med få centimeter. Lige forinden havde
jeg observeret endnu et sæt sko, som
var pænt arrangeret i græsset under
en skraldespand. Lidt mere forståeligt,
måske?

EN KONSTRUKTION SOM STOD PLANTET OVERALT.
SKOENE OG GRENEN. SZEGED, UNGARN

Lidt længere fremme
købte jeg en banan, som
jeg spiste, mens jeg gik.
Af og til måtte jeg se mig
over skulderen. Jeg havde gjort mig selv bange
ved at se tegn, føle mig
forfulgt og ved at stikke
ud af samfundet som den
eneste fremmede. Nem at
spotte med stråhat, pink
tangtop, sort taske og gul
Nettobærepose.
Det var ikke uden uro, at
jeg satte mig her ved bordet. Ved siden af sigøjnergruppen. Hvor er man
dog nem at skræmme!
GRAFFITI PÅ VEJ MOD HOSPITALET. SZEGED, UNGARN
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I stedet for at slå tiden ihjel tog jeg min taske og min hat og min gule Nettobærepose og gik mod byen. Et godt stykke nede ad gaden fik jeg lyst til at se noget
andet og drejede til højre ad en lille sidevej. Det ledte mig til byens hospital, hvor
der var en lind strøm af syge og sårede ind og ud af hovedindgangen. På taget
stak en flot helikopterlandingsplatform frem med en stor, cirkulær form som kontrast til alt det kantede.
I bygningen ved siden af så jeg en anden strøm af folk, som jeg ikke kunne regne
ud, hvad årsagen var til. Så jeg fulgte med indenfor for at tilfredsstille min nysgerrighed. Og nu sidder jeg her ved et bord og nyder en kop kaffe efter at have
fortæret en kold tomatsuppe, en tallerken stegte auberginer med yoghurt og et
glas rødt saftevand. Det viste sig nemlig at være en kantine tilknyttet hospitalet.
Her kommer både ansatte og patienter samt tilfældigt besøgende – og mig! Kantinen serverer også take away, som bringes til det indlagte af deres pårørende.
Maden fyldes på hvide plastikspande med et lyseblåt låg. Spandende er ens i
størrelse og kan derfor stakkes, så man kan bringe flere retter samtidig uden at
de flyder sammen. Stakken forbindes med en plastikranke, som klikkes på hvert
låg og samles i et praktisk håndtag foroven.

Hospitalskantinen er et genialt udflugtsmål for en turist som mig. Her ser man
virkelig, hvad der rører sig
blandt de lokale. Sygdom
kender ingen forskel på folk,
og stedet besøges derfor af
alle slags mennesker.
Nu kom en ældre mand med
langt, gråt hår i nakken og
skæg på. Han spurgte på engelsk, om han kunne få lov at
sidde ved mit bord. Jeg blev
mildest talt henrykt. Han er
det første menneske, som
uopfordret har henvendt sig
til mig, siden jeg rejste hjemmefra.

OVERRASKENDE PRÆSENTATION AF MAD I HOSPITALSKANTINEN.
SZEGED, UNGARN
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IMPONERENDE, HÅNDSKREVET MENUKORT I HOSPITALSKANTINEN. SZEGED, UNGARN

PROFESSOR ZOLTAN OG JEG. SZEGED, UNGARN

Klokken 13:45
Værelse 117 på hospitalskollegium.
Szeged, Ungarn
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Manden introducerede sig som Zoltan og fortalte, at
han underviste i neurologi på universitet i Szeged.
Jeg spurgte professoren, hvorfor han adresserede
mig på engelsk, og han forklarede, at jeg lyste langt
væk af ”ikke ungarer.” Derpå fik vi en super god og
vildt omfangsrig samtale, mens han spiste sin frokost. Zoltan berettede om indvandreproblemet, som
åbenbart ligger alle på sinde i Szeged i disse tider,
hvor der tales om at opføre et hegn mod Serbien for
at begrænse strømmen af illegale. Det siges, at 1000
flygtninge krydser grænsen mellem Serbien og Ungarn hver dag. ”Vi har ikke kapacitet til at huse de
mange mennesker eller føde de mange munde,” fortalte professoren. Jeg har nu ikke bemærket fænomenet på mine gåture gennem Szeged, men det kan jo
godt være at han har ret alligevel?
Professor Zoltan fortalte, at bygningen bag os rummede et kollegium, og han mente at de udlejede de tomme

værelser, mens de studerende var på sommerferie.
Da jeg virkede interesseret, rejste han sig og gik ind
til receptionisten for at undersøge sagen. Det resulterede i, at jeg nu overnatter endnu engang i Szeged.
De havde et ledigt gæsteværelse, hvor jeg kunne bo
for mig selv for blot 4450 forint. Det svarer til omtrent
100 kroner. Jeg kunne godt leje en seng for det halve,
men så skulle jeg dele værelse med en flok studerende, og det følte jeg ikke overskud til her og nu. Jeg fik
værelse nummer 117 med udsigt mod gaden.
Det passer glimrende, for den ungarske artmoneykunstner har endnu ikke meldt sin ankomst. Det
bliver nok sidst på dagen, hvis han overhovedet
dukker op, og så er det rart at have forberedt en
overnatning. Jeg har masser af tid og er ikke på vej
nogen steder hen, så det er vel OK at blive her lidt?
HOSPITALSKOLLEGIET, GANGEN OG MIT VÆRELSE. SZEGED, UNGARN
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Jeg smed tasken i værelset og begav mig ned til stranden. Her er god plads i
dag, hvor det er blevet mandag. Jeg købte et glas limonade i strandbaren og blev
genkendt af pigen bag skranken. Ganske utroligt taget i betragtning, at hun vel
servicerede et nogle hundrede gæster i går, søndag, hvor stranden var pakket.
Hun smilede sødt og rødmede en smule på halsen, da hun fandt det nødvendigt
at nævne, at jeg havde skandinaviske øjne. Sødt!
Musikken, som hamrer ud af strandpavillonens ophængte højtalere, stammer fra
en ungarsk radiostation. Kvaliteten og udvalget er fantastisk. Det er funk i bedste forstand. En eller anden DJ ved, hvad der skal til for at skabe sommerfest på
en almindelig mandag. Hov – der nævnte de navnet: ”DJ Forrest.” Hvis jeg kan
sammenligne med rejsen til Albanien i 2013, så gør Ungarn sig langt bedre på
musikken. Desværre ryger de næsten ligeså meget som albanerne, men det er
selvfølgelig en anden historie. Rock on Ungarn!

BAREN PÅ STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

Klokken 14:54
Stranden ved floden Tisza. Szeged, Ungarn
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FAMILIE VENTER PÅ GRØNT LYS VED OVER-

FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

KVINDE PÅ BÆNK OG MAND PÅ STEN LANGS

GANG NÆR HOSPITALET. SZEGED, UNGARN
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Klokken 12:08
Tirsdag den 21. Juli, is caféen: ”Mars,”
ved busterminalen. Szeged, Ungarn
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Det lykkedes at træffe artmoneykunstneren, Sipos Lorand, som på dansk hedder
Lorand Sipos. Ligesom japanerne så nævner ungarere deres efternavn før deres
fornavn. Han dukkede op ved 19:30 tiden, hvilket var temmelig sent, da vi havde
aftalt klokkn 12. Vi mødtes foran hospitalet ved siden af kollegiet. Det var sjovt og
hyggeligt fra første øjekast. Vi gik hinanden i møde med åbne arme, som om vi
var gamle venner. Vi har jo også kendt hinanden virtuelt i en årrække, siden han
lod sig registrere som artmoneykunstner. Lorand forærede mig straks en flaske
rødvin og en flyer med billeder af hans kunst. Han forsikrede mig, at det var en
rigtig god, ungarsk vin. Jeg bragte den op på værelset, mens Lorand måtte vente
udenfor, for receptionisten ville ikke lukke fremmede ind i kollegiet.
Jeg pakkede en artmoney T-shirt og to pakker Gajol til hans børn i en pose, og
så gik vi sammen i retning af en restaurant, som Lorand havde anbefalet. Vi fik
anvist et bord med ternet dug under åben himmel. Han bestilte en fiskesuppe,
som Szeged er berømt for og en god rødvin til mig. Han kunne ikke selv drikke,
da han skulle køre bil.
Mens vi talte, lærte jeg langsomt Lorand at kende. Manden bag det virtuelle slør
lod til at være en rigtig rar mand. Ansvarsfuld og samtidig frihedselskende. En

god far og en dygtig maler. Han underviser i kunst på en folkeskole i Baja og underviser også engang om året en gruppe damer i Danmark. Det var her han først
hørte om artmoney.
Lorand har også en stor passion for mad og vin. Han handler kun i butikker, hvor
han véd, hvor varerne kommer fra, og han elsker at lave mad. På sit årlige besøg
i Danmark laver han en stor gryde gullasch sammen med kursisterne. Paprikaen
bringer han med fra Baja.
Lorand er en vigtig kunstner for artmoney projektet, fordi han er den eneste ungarske kunstner, som er involveret for tiden. Jeg fortalte ham, at han var nød til
at blive mere aktiv. Uploade sine artmoney til salg og oprette en Artboost profil,
så han kunne få knappen dertil tilføjet og således sælge sine større værker via
sitet. Jeg gjorde det klart for ham, at jeg ville hjælpe med alt, som kunne volde
ham problemer, så snart jeg var tilbage fra rejsen. Jeg vil også lave et interview
og feature ham som månedens kunstner. Spørgsmålene udformer jeg, når jeg er
tilbage og sender dem til ham på mail.
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Vi kom vidt omkring i samtalen. Det var mit indtryk, at vi kunne have talt hele
natten, hvis ikke han skulle køre 100 km hjem igen for at passe kone og børn. Han
havde en dreng på 8 og en pige på 2. Hvis vi kunne drikke sammen, ville vi uden
tvivl nå både bredt og dybt. Vi kom dog omkring emnet ”at være mand” og ”at
være kunstner” og omkring frihed, ansvar, filosofi, musik og politik. Suppen var
fabelagtig og vinen ligeså.

FISKESUPPE MED ARTMONEYKUNSTNEREN,
SIPOS LORAND. SZEGED, UNGARN

SIPOS LORAND MED SIN NYE T-SHIRT.

Jeg er blevet nysgerrig på, hvad der foregår ved grænsen til Serbien. Den flygtningestrøm som alle taler om. Derfor spurgte jeg her til morgen, om jeg kunne
blive én nat til på det billige kollegium. Manden i receptionen forklarede ved at
tegne på en lap papir, da han ikke talte et ord engelsk, at jeg kunne få rabat, hvis
jeg købte to overnatninger. Det gjorde jeg så, og derfor er jeg her stadig et stykke
tid.
Jeg har fundet busstationen og har fået henvist en bus til kl. 12:30, som skulle
køre til grænsen, men igen var der sprogbarrieren, så jeg er temmelig usikker
på, om det er korrekt, eller om jeg bliver kørt et helt andet sted hen? Jeg har dog
besluttet at tage chancen. Jeg kan ikke sidde her i 40 graders varme og smelte
som en is på en café. Der må ske noget…

SZEGED, UNGARN
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FØDESTUEN OVERFOR MIT VÆRELSE PÅ HOSPITALSKOLLEGIET.
LYDEN FRA DEN FØRSTE GRÅD STRØMMEDE UD I SOMMERNATTEN
ARTMONEY AF TO FISKERE I EN BÅD PÅ FLODEN TISZA, MALET MED VANDET FRA FLODEN

GENNEM DET ÅBNE VINDUE. SZEGED, UNGARN

GRAFFITI PÅ VEJSTEN NÆR HOSPITALET. SZEGED, UNGARN
FYLDT MED DESSERT. SZEGED, UNGARN

KØLESKABET PÅ RESTAURANTEN I HOSPITALSKOLLEGIET VAR
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Klokken 14:47
Stranden ved floden Tisza. Szeged, Ungarn
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Igen blev jeg spillet et puds. Jeg fangede den rigtige bus 7 minutter inden afgang.
Da chaufføren kun talte ungarsk, kom en sød, ældre dame mig til undsætning.
Hun talte udmærket tysk og forklarede, at jeg godt kunne køre til Serbien, men at
jeg ikke kunne komme retur før i morgen. Jeg tog det som et tegn på, at jeg måtte
blive i Szeged og forsøge noget andet, når mit ophold på kollegiet udløber. Måske
jeg bare skal rejse sydpå for at blive lidt længere tid i stedet for en dagsudflugt?
Da vejret fortsat var fortrinligt, gik jeg på shopping i et stort center og købte et
par badeshorts. Nu har jeg så vovet pelsen og dyppet mit ophedede legeme i Tiszaflodens grumsede vand. Vandet ser lidt bedre ud i dag og fisk hopper lystigt op
over fladen. Lugten er forsvundet, og i vandkanten glimter sølvstøv i solen.
Mudderkanten er en ydmyg strand. En skråning af flodsand mellem en solskoldet
græsplæne og en grovkornet betontrappe. Men badegæsterne virker glade og
tilfredse. De slapper af. Pludrer lavmeldt med hinanden. Griner. To piger kaster
med en lille, gul bold. De står i vand til midt på låret og har begge sat håret op i en
knold. Et kærestepar kaster en blå frisbee til hinanden. Hun i vandkanten og han
med vand til halsen. Det bliver hurtigt dybt her i floden. Nogle børn leger med
mudder. En ensom mand svømmer baner frem og tilbage indenfor afspærringen.

Strømmen er til at mærke. I skyggen af et piletræ vugger en lille flok hunænder
i de små bølger. Jeg tegner akvareller med flodvandet af to gamle mænd, som
fører en dyb samtale på dybt vand.
En ny, gammel mand er ankommet. Han har sat sit grej på betontrappen ved
siden af mig. En lille, sort rygsæk. En hvid lærredspose. Et par blå badetøfler. En
lille, hvid klapstol med stålben. Hans korte badebukser er udsmykket i et jungletema med sorte pantere. Han minder mig om Daddy – ja, det måtte jo komme. At
Daddys genfærd melder sin ankomst er et tilbagevende fænomen. Nærmest en
tradition efterhånden. Manden fandt en smukt bøjet gren i krattet. Han vaskede
den omhyggeligt i floden og lagde den til tørre i solen ved siden af sine ting. Nu
smører han sig ind i solcreme. Det lykkes ikke at få det gnedet helt ind i huden, så
der sidder nogle hvide plamager på skuldrene. Han ligner mere og mere Daddy.
Jeg er nok ved at få solstik.
I det fjerne høres ambulancernes sirener. Tiltagende i styrke. Nu ses ambulancen
på vejen på modsatte bred. Og nu spiller Daddy popmusik på sin retro Nokia
mobil, som han holder i hånden, mens han står med tæerne i vandet og blikket
indadvendt. Hvad mon han tænker?
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Dufte og lyde. Nu er her i solen så svært at se noget, at virkeligheden giver sig til
kende som et fletværk af dufte og lyde. Duften af de tørre pilegrene og deres mange, knastørre blade, som bager i varmen. Bølgernes skvulp mod mudderbanken.
Badegæsternes plask og deres uforståelige sprog. Diskanten fra radioen i den
gamle mands telefon. Kirkeklokker og motorcykler fra modsatte bred. Duftspor
fra nedvaskede parfumer og solcreme. Raslen i krattet. Knirken fra plastikflasker
som åbnes og lukkes. Børnenes plastikskovle i vådt sand. Uro i sindet.
PANORAMABILLEDE AF STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

PANORAMABILLEDE AF STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN
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STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

STRANDEN VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN
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DEN GAMLE MAND, SOM MINDER MIG

MIG OM DADDY. SZEGED, UNGARN

MINDER MIG OM DADDY. SZEGED, UNGARN

DEN GAMLE MAND, SOM MINDER

ARTMONEY AF DEN GAMLE MAND, SOM

OM DADDY. SZEGED, UNGARN
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UDSALG I HERVIS SPORTS. SZEGED,
UNGARN

MUSIKER UNDER BROEN OVER
FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

MARKEDSPLADSEN VED BUSSTATIONEN I SZEGED. UNGARN

Onsdag den 22. Juli, klokken 09:35
Kollegium kantinen ved hospitalet.
Szeged, Ungarn
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Jeg har netop nydt en skøn morgenmad. Selvom det blot er en kantine, så forstår
personalet at tilberede maden både sund og velsmagende. Og billig. Jeg betalte
1210 forint for kold tomatsuppe, varm kartoffelmos, salat med ost og yoghurt og
en kop kaffe. Det svarer til omkring 30 kroner. Så billigt får jeg det naturligvis
kun, fordi kantinen er del af hospitalet.
I dag skal jeg igen forsøge at komme til Serbien. Jeg vil undersøge togforbindelserne og sikkert også aflægge busterminalen endnu et besøg for at høre om
tider og priser helt til Beograd. Hvis jeg alligevel vil se på flygtningeproblemerne
ved grænsen, så kan jeg ligeså godt fortsætte dybere ind i Serbien, som jeg ikke
kender noget til – ikke? Men klog af skade har jeg ikke høje forventninger til, at
missionen vil lykkes. Men uden handling sker der i hvert fald ikke noget i den
retning, så nu må der handles…

Klokken 14:47
Igen blev jeg spillet et puds. Jeg fangede den rigtige bus 7 minutter inden afgang.
Da chaufføren kun talte ungarsk, kom en sød, ældre dame mig til undsætning.
Hun talte udmærket tysk og forklarede, at jeg godt kunne køre til Serbien, men at
jeg ikke kunne komme retur før i morgen. Jeg tog det som et tegn på, at jeg måtte
blive i Szeged og forsøge noget andet, når mit ophold på kollegiet udløber. Måske
jeg bare skal rejse sydpå for at blive lidt længere tid i stedet for en dagsudflugt?
Da vejret fortsat var fortrinligt, gik jeg på shopping i et stort center og købte et

MORGENMAD PÅ KOLLEGIUM KANTINEN VED HOSPITALET. SZEGED, UNGARN

Klokken 12:05
Café Corso Face*r. Szeged, Ungarn
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Jeg var på togstationen. Der er ikke nogen direkte forbindelse til Beograd. Eller
Belgrade, som de kalder byen. Men det kan godt lade sig gøre ad omveje. Så
fandt jeg et turistkontor, hvor de oplyste mig om bustider og andre mindre byer
i Serbien. Måske det er mere interessant at tage rejsen i små bidder og fordøje
nogle af de mindre byer én for én. Jeg beslutter mig i morgen tidlig, hvor busserne går ved 10-tiden. I mellemtiden må jeg prøve at skaffe nogle Euro, da serberne
ikke accepterer ungarske forint og ofte afviser betalingskort, hvis man skal tro
den søde dame på rejsekontoret.

ved den strand jeg har besøgt nogle
gange findes der ét af de berømte,
ungarske spabade. Det kunne være,
at jeg skal betale billetten og prøve
en professionel renselse?

Jeg spurgte damen, hvor jeg kunne opleve de mange flygtninge. Hun fortalte,
at de krydser grænsen på begge sider af byen Röszke. Hendes onkel bor på en
gård nær byen, og han ser ofte grupper af flygtninge bevæge sig omkring på
markerne. Hun mente også, at der er aktivitet udenfor banegården i Szeged om
aftenen, hvor aktivister og flygtninge mødes. Aktivisterne hjælper med mad, bad,
medicin og den slags. Måske kan jeg få et glimt af ”virkeligheden,” hvis den altså
eksisterer?
Jeg talte også med et ældre, tysk ægtepar på turistkontoret. De var kommet forbi
for at få lidt hjælp til at finde nogle seværdigheder i nærheden. De fortalte, at

UFORSTÅELIG BUSPLAN VED
BUSSTATIONEN I SZEGED. UNGARN

BILLETDAMEN PÅ TOGSTATIONEN I SZEGED. UNGARN

NAVNESKILT VED INDGANGEN TIL EN LEJLIGHED. SZEGED, UNGARN
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TOGSTATIONEN I SZEGED OG FLYGTNINGEBODEN TIL HØJRE FOR INDGANGEN
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GRAFFITI NÆR TOGSTATIONEN I SZEGED, UNGARN

UNGARSK MODE. SZEGED, UNGARN
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DEN KENDTE, UNGARSKE POET, JOZSEF
ATTILA (1905-1937).
SZEGED, UNGARN

MERE UNGARSK MODE. SZEGED, UNGARN

Ved billetlugen bestilte jeg ”pakke nummer 1,” som hed: ”Sunny relaxation.” Den
kostede 2000 forint. Omtrent 200 kroner. Pakken inkluderede tre timers ”Silent
wellness,” ”Stress-easing aroma bath,” (20 minutter) og en ”Relax massage” (50
minutter), og tre timers fri leg i de forskellige spa bade, damprum og saunaer.
Altså godt fire timer in Heaven!
Mens jeg stod og betalte, gik to smukke thai massagepiger forbi og fniste sødt
indbyrdes. Jeg nåede lige at indstille forventningerne til de næste 50 minutters
håndspålæggelse men måtte skyndsomt pakke dem sammen igen, da en ældre
mand i hvidt tøj vinkede mig hen til et lille rum med en briks. Pigerne var nok
reserveret til andre gæster. Heldigvis var manden en dygtig håndværker, og jeg
fik en virkelig god og hård ungarsk behandling.
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NAPFÉNYFÜRDÖ HOTEL, UNGARSKE SPA. SZEGED, UNGARN

Klokken 16:09
Napfényfürdö Hotel, ungarske
spa. Szeged, Ungarn

Det viste sig, at badet var delt i to. Ét til sjov og ballade. Et slags vandland. Og
ét til at slappe af i. Et spa. Jeg valgte det sidste. Her ligger jeg så på en drømmeseng under solen. Linet op med tre velvoksne, ungarske matroser. Solen steger min ryg ubarmhjertigt, så det har været en svale at spendere nogle timer
indendørs.

LINET OP MED TRE VELVOKSNE, UNGARSKE MATROSER. SZEGED, UNGARN
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Bagefter lukkede personalet mig ind i et rum med privat boblebad, som skiftede
farve mellem grøn, blå og violet, mens boblerne dansede om ørene på mig. Det
var også rart, men lidt kedeligt i længden, da de 20 minutter blev til 40.
Resten af badeoplevelsen har vekslet mellem dampbad, sauna, saltrum, infrarødt
rum, kar med sundt vand i forskellige temperaturer, svømmepool og nu endelig
denne drømmeseng under solen ved siden af de kvindelige vægtløftere. Solen
bidder ikke helt så hårdt her sidst på dagen, så det er en sand nydelse at lappe
den i sig. Nu skal jeg blot ligge lidt og fantasere om, hvad jeg skal spise til aften
og så ellers prøve at dyrke wellness-kunsten.

BRYSTERNE PRESSES PÅ STRANDEN VED FLODEN, TZISA, SZEGED

Video aktiveres – After swimming Szeged, Hungary. July 2015

Klokken 19:10
Stranden ved floden Tisza – post wellness
chillout. Szeged, Ungarn
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Nogle burde lytte til lydene. De lyde som ikke foregiver sig at
lyde af noget som helst. Nogle burde stirre sig blinde på solen
i flodens bølgetoppe. Og hvile øjnene i de grønne bølgedale så
fyldt med kølig mystik. Nogle burde dagdrømme hensynsløst,
mens resten af verden forbereder sig på det værste. Nogle burde se værdierne i sølvstøvets vuggende leg i vandkanten. Nogle
burde få øje på guldsmeden og følge dens flugt med spænding,
til den finder en sikker landingsplads på den rette, tørre kvist i
den fældede pil. Nogle burde tegne de andre. For at tegne er at
se. At se er at rejse, og at rejse er at leve.

STRANDEN VED FLODEN TISZA, SZEGED
– POST WELLNESS CHILLOUT. SZEGED, UNGARN

Klokken 21:17
Restaurant Halászcsàrda ved floden Tisza
nær broen. Szeged, Ungarn
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Daddy ville have elsket dette. Netop som de serverede den gullasch, jeg kom her
for at opleve – anbefalet af barpigen, Ursula – da tændtes lygterne i hegnet og tre,
tykke musikanter på kontrabas, violin og et citar-lignende instrument, som anslås
med stikker, stemte i med sigøjnermusik. Daddy elskede den slags. Det ville også
være romantisk at have Hiromi med til bords og spændende for vores børn, hvis
de også var med. Men jeg er alene og nyder det alligevel i fulde drag. På samme
måde som tidligere er man jo et sammensat menneske. Et væsen sat sammen af
mange andre mennesker. Alle de som man af uvisse årsager har knyttet bånd
med. Så helt alene bliver man nok aldrig. Med mindre man lader sig fylde ud af
ensomheden selv. Men det kæmper jeg imod. Velbekomme! Szeged, Ungarn

GULLASCH SUPPE VED RESTAURANT HALÁSZCSÀRDA
LANGS FLODEN TISZA NÆR BROEN. SZEGED, UNGARN

Video aktiveres – Goulash soup in Szeged, Hungary. July 2015

GODE RÅD. UNGARN

ENTERE SIG. FRIVILLIGE STØTTER MED MAD, LÆGEHJÆLP OG

KOMMET OVER GRÆNSEN TIL EU OG FORSØGER NU AT ORI-

FLYGTNINGE VED TOGSTATIONEN I SZEGED. DE ER NETOP

VED FLODEN TISZA. SZEGED, UNGARN

RESTAURANT HALÁSZCSÀRDA OG EN GRUPPE UNGE

118
119

120

121
ARTMONEY EFTER DEN AFGHANSKE FLYGTNING.
SZEGED, UNGARN

DEN UNGE FYR HAVDE VANDRET 3 MÅNEDER FRA AFGHANISTAN OG HAVDE NETOP
KRYDSET GRÆNSEN TIL UNGARN. HAN
LÅNTE EN MOBIL AF EN BEDRE BEMIDLET
FLYGTNING OG RINGEDE TIL EN KUSINE
I KØBENHAVN, SOM JEG TALTE MED OG
FORSØGTE AT PLANLÆGGE HANS VIDERE
REJSE GENNEM EUROPA MOD DANMARK. I

DEN FRANSKE JOURNALIST, JEAN-MICHEL (I STRIBET T-SHIRT), SOM VAR

HÅNDEN BAR HAN ET HÅNDTEGNET KORT

DUKKET OP FOR AT DOKUMENTERE DEN NYE FLYGTNINGESTRØM. DER

OVER EUROPA. SZEGED, UNGARN

VAR IKKE ANDRE JOURNALISTER TIL STEDE – ENDNU. SZEGED, UNGARN

Klokken 12:13
Torsdag den 23. juli, Kantinen på
busstationen i Subotika. Serbien
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Her i kantinen må der ryges. Og de ryger alle sammen, mændene som sidder
ved bordene og spiser og snakker og venter på et eller andet. Stedet var lidt
svært at finde, for der er ingen åbenlys indgang. Vi taler om en smal dør i en
væg og så ind ad en sidedør, hvor man lander i et kvadratisk rum med røde
fliser på gulvet og nogle funky metalplader i guldfarve på loftet. Væggene
er gule og orange. Bordene er dækket med pink dug, og alle mændene har
lyseblå Polo T-shirts på. Måske er de buschauffører? Man bestiller ved at gå
ud gennem en åbning i væggen, som leder direkte ind i et industrikøkken.
Her står den mandlige kok med ryggen til, mens den unge servitrice med
det grusomt sure ansigt står med front mod mig. Jeg bestiller en kop kaffe
og sætter mig ved et ledigt bord. Musikken spiller fra en højtaler på gulvet
ved siden af et Coca Cola køleskab. Musikken lyder arabisk, og de synger
vel på serbisk? Jeg er netop landet og kender hverken sproget eller kursen
på deres serbiske dinaer. Kaffen minder om noget fra en anden verden, men
jeg husker ikke hvilken. Det kræver tid at få den ned, hvis man skal undgå at
hvirvle alt for meget kaffegrums op fra bunden.
Servitricen har lagt en regning på 50 dinarer. Jeg læger en 50 dinar seddel. Hun
samler den op med en sur mine, vender ryggen til og forsvinder i hullet i væggen.

Jeg når lige at fange det bizarre syn af hendes sorte trusser under de gennemsigtige, hvide gamacher.
Nå, ret impulsivt gik jeg direkte fra bussen over til billetlugen og købt en rejse videre til Belgrade. Jeg havde ellers forestillet mig at blive i Subotica. Rejsen tager
ca. 3 timer herfra, og bussen går om en halv time. Why not?
I Ungarn havde man fortalt, at jeg kunne bruge Euro i Serbien. Det kan man
bare ikke endnu. Derfor fik jeg mig lidt af en forskrækkelse, da billetdamen,
en lille, tyk sag med læsebriller og affarvet, kort, krøllet hår, bad om mit
VISA og min PIN kode. Der var ingen kortterminal ved lugen. Jeg måtte altså
testes på tillid til Serberne fra day one. Jeg gav efter og leverede, hvad hun
bad om. Hun forsvandt med kort og kode og kom snart tilbage med en billet
med påtrykt pris. Hun er sikkert god nok, men jeg kunne nemt være blevet
blanket af.
Jeg ringede til den franske journalist, Jean-Michel, i morges. Han skulle lige nå
at fotografere hegnet og lød som om, han ikke var helt til at regne med, så jeg
besluttede at tage den tidlige bus mod Subotica alene. ”Du kan altid ringe, hvis
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SERBIEN SET FRA MIT SÆDE I BUSSEN

Nu fandt jeg bussen og har lige fem minutter på bænken. Efter at have min billet,
følte jeg, det var klogt at veksle nogle Euro til dinarer. På den anden side af stationen fandt jeg endnu et hul i væggen, hvor der stod ”Exchange.” Jeg opdagede
en dame i mørket bag et gitter i et lille hul i hullet. Hun fik 500 Euro gennem en
sprække under gitteret og talte et bundt dinarer op, som hun pressede tilbage
gennem sprækken. Jeg fik ingen kvittering. Igen måtte jeg æde min mistro og
bide i det sure æble. Nu må jeg virkelig smutte, bussen har startet motoren…

GRÆNSEVAGT VED OVERGANGEN FRA UNGARN TIL

du gerne vil mødes,” fortalte han. Så nu må jeg hellere smutte, for bussen går om
lidt. Jeg er lidt spændt på, hvad der lurer i Belgrade.

KANTINEN PÅ BUSSTATIONEN I SUBOTIKA. SERBIEN
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VLATKO I BUSSEN PÅ VEJ HJEM TIL NOVI SAD. SERBIEN

SASHA PÅ BUSSEN PÅ VEJ HJEM TIL BELGRADE. SERBIEN

Klokken 19:30
Kapetan Koka restaurant. Belgrade, Serbien
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Jeg har bestilt en skridsikker vegetar risotto for at lande med begge ben på jorden. Hold da op hvor er jeg udkørt. Hele turen har jeg ligget og vippet omkring
de 40 grader. Et lysskilt viste 39 grader, da jeg steg af bussen i Belgrade.

Som ventet oplevede jeg mange grupper af flygtninge på den Serbiske side af
grænsen. Da jeg steg ud på busstationen i Belgrade, var der horder af flygtninge overalt. De flokkes åbenbart i nærheden af busstationer og banegårde, hvor
de håber at kunne komme videre nordpå. De er ikke kommet til Serbien for at
blive.
Jeg overraskede mig selv ved at handle så resolut og købe en billet videre fra
Subotica til Belgrade med det samme. Jeg fik plads nummer 9 på bussen. Det var
dog temmelig besværligt at finde sin plads, da numrene var gemt under gardinerne. Man måtte læne sig ind over passagererne og løfte op i gardinet for at lede
efter sit tal. Heldigvis var mit nummer i den lette ende, så jeg slap for at skulle
befamle alle passagerer.
Det kan virke som om mavefornemmelsen véd noget, som endnu ikke er sket,
men som vil ske, hvis man slapper af og lytter til den. Jeg købte billetten på maven
og fik en helt fantastisk rejse. Takket være Vlatko til højre og Sasha til venstre.
Den unge Vlatko lagde ud med at tiltale mig på norsk. Han havde arbejdet nogen
tid i Norge og havde lært sproget ret godt.

UDSIGT FRA MIT BORD PÅ KAPETAN KOKA RESTAURANT. BELGRADE, SERBIEN
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Sasha var 67 år og talte ok engelsk. Ved at hjælpe hinanden til fuld forståelse på
kryds og tværs, fik vi alle tre top underholdning, indtil Vlatko stod af i byen, Novisad. ”Hvad skal du så, når du kommer hjem, Vlatko?,” spurgte jeg. ”Hjem og
slappe af og så til træning i kick-boxing klubben. Bagefter besøger jeg min kæreste.” Vi udvekslede visitkort, og han understregede, at han ønskede sig et job i
Danmark. Noget indenfor elektronik.
Sasha og jeg fortsatte side om side. Han fortalte om sin familie og viste et billede
af sine to døtre. Han bar billedet i pungen. Sasha fortalte, at hans kone bar et
billede af deres to sønner. Sasha var ingeniør med eget firma og 5 ansatte. Han
havde haft opgaver i mange, europæiske lande og arbejde så meget, at han dårligt så familien. Sidste år fik han endelig et hjertestop, så han blev mindet om at
slappe lidt af.
Så lænede den gamle sig tilbage i sædet og knappede skjorten op til midt på brystet. Derpå trak han stoffet til hver side og skød brystkassen frem, så jeg kunne
se et 20 cm langt ar, som bulede ud af huden i violette nuancer. ”Stress,” forklarede han og bankede en finger mod sit ar. Jeg nikkede bekræftende, hvorpå han
knappede skjorten igen.

Hans kone gik på pension sidste år. Nu ventede hun på sin mand. Men Sasha var
ikke klar til at kvitte. Han elskede sit arbejde.
Sasha ville ikke tale om krigen. Hans ansigt forstenede, da jeg spurgte til, hvordan Serbien var kommet igennem de hårde år. ”Serbien har oplevet 5 krige på
100 år. Det taler vi ikke om,” hviskede han hæst, mens hans blik blev fjernt og
fugtigt.
Så, nu tændes lygterne på restauranten. Når mørket sænker sig, så tændes lyset!
Sasha trykkede på knaplåsen, åbnede flappen og trak et stempel op af sin sorte,
slidte lædermappe. Han ville vise mig, hvad dagens arbejde bestod i. Han havde
jo klaget over at skulle arbejde hver dag, hvorpå jeg måtte påpege, at han da ikke
så ud til at arbejde lige nu. Han havde været på tilsyn på et byggeri i Subotica.
Hans opgave var at godkende opgaven og godkende et dokument med sit stempel.
Sasha spurgte til mig og mit og mine. Jeg fortalte om Hiromi, Sanshiro og Kishichiro. Om deres rejse til Japan. Om drengenes sprogfærdigheder og deres gode
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mor. Og så fortalte jeg, at jeg levede af at tegne. Han spurgte, om jeg var selvlært, og jeg kom til at sige: ”Ja.” Måske var det et ønske om aldrig at have taget
en uddannelse, fordi jeg således købte ind i samfundshjulets forventninger. Eller
også kunne jeg mærke, at Sasha ønskede det sådan. I hvert fald hørte jeg mig selv
fornægte min profession. Måske håbede jeg at lokke mit sande ”Jeg” frem med
en hvid løgn. Og jeg tror faktisk, at det virkede. Samtalen blev på mange måder
mere personlig og intim.
Så fiskede Sasha et stykke papir frem af mappen og griflede en vild og abstrakt
tegning med sin firmakuglepen.

SASHA FULGTE MIG HEN TIL QUEEN ASTORIA DESIGN HOTEL. BELGRADE, SERBIEN

UDSIGT FRA VÆRELSE 514 PÅ QUEEN ASTORIA DESIGN HOTEL. BELGRADE, SERBIEN

Lørdag den 25. juli, klokken 08:21
Queen Astoria Design Hotel (værelse 514).
Belgrade, Serbien
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OK, dér sprang jeg lidt i tid og befinder mig nu på lang afstand af min risotto på
restauranten. Der er sket så meget siden lygterne tændtes, men først må jeg lige
runde Sasha-historien af.
Mens vi sad i bussen på vej mod Belgrade. Han holdt sine abstrakte streger op
foran mit ansigt og bad mig finde et figurativt motiv. Han rakte mig kuglepennen,
så jeg kunne trække stregerne op, dér hvor jeg så billedet. Jeg fik øje på en sejlbåd med høj mast og et lille flag i toppen. Bølgerne tilføjede jeg selv. Så tog han
tegningen, vendte den 45 grader og fandt selv en fugl, som han tegnede op og
gav et øje. Så vendte Sasha tegningen endnu en kvart omgang og bad mig søge
videre. Sådan fortsatte vi med den ene abstrakte tegning efter den anden. Den
gamle ingeniør var et sandt legebarn.

kort og ville sende mig en mail med et foto
senere. Jeg hader normalt den slags opgaver, men her følte jeg, at der måtte gøres en
undtagelse.
På vej til hotellet krydsede vi en park, hvor
grupper af flygtninge lå og hvilede sig i
skyggerne af de store træer. Et termometer
viste 39 grader og min T-shirt var gennemblødt af sved. Jeg gik ind på hotellet og bestilte et værelse til to døgn. Snart efter stod
jeg under den kolde bruser og lod de mange
indtryk falde som dråber i mit indre ocean.

Ved ankomst til Belgrade fulgte Sasha mig over til hotellet, hvor jeg nu spiser
morgenmad. Han fortalte, at jeg måtte benytte en anden busstation, når jeg skulle
rejse tilbage igen.
Jeg takkede ham af hjertet og gav ham en artmoney. Han takkede og fortalte, at
han gerne ville have mig til at tegne hans barnebarn. Han havde beholdt mit visit-

FLYGTNINGE SØGER TILFLUGT I SKYGGERNE UNDER
TRÆERNE VED BUSSTATIONEN. BELGRADE, SERBIEN

Klokken 11:25
Lørdag den 25. juli, Café Hausbrand.
Subotica, Serbien
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Det ville kræve lang tid at opsummere, hvad det relativt korte ophold i Belgrade
bød på af oplevelser. De to døgn blev så intense, at der er masser af historier at
samle op. Ærligt talt var jeg lidt urolig ved, hvad denne storby ville betyde. Jeg
forventede noget farligt og brutalt. Heldigvis blev min frygt gjort til skamme,
som det så ofte sker.
Vibrationerne i Belgrade var afslappede og muntre, og folk virkede søde og imødekommende. Selv de store flokke flygtninge virkede ganske fredelige.
Jeg var ankommet sent på eftermiddagen, så jeg besluttede at gå på jagt efter et
spisested. Receptionisten på Astoria Queen Hotel, en sød, lille og spinkel kvinde
med designerbriller, opsat hår og alt for høje stilletter, anbefalede, at jeg skulle
vælge gågaden eller også en gade i den gamle bydel. For at undgå turisterne,
valgte jeg valgte det gamle, som var lidt sværere at finde. Da jeg endelig fandt
frem, viste det sig at være meget charmerende med gamle bygninger og brosten.
Der var masser af mennesker, men restauranterne var ikke fuldt optaget endnu.
Jeg gik en tur ned ad brostenene og op igen, indtil en værtinde fik lokket mig ned
på en stol med god udsigt til den flod af mennesker, som drev frem og tilbage ad
den smalle gade. Dér nød jeg så min risotto og en kold fadøl.

Der sad en russisk dame ved bordet til venstre. Hun var ikke så snakkesalig, og
da hun rejste sig og gik, rykkede jeg over på hendes plads, som var helt ud til
gelænderet på terrassen og derfor tillod den bedste udsigt.
Snart satte sig to gæster på min gamle plads, og de gad til gengæld godt at snakke. De introducerede sig som Tamara Goricanec og Jaka Birsa. De var på besøg
fra Slovenien og tog i byen for at hygge sig. Han var 31 år og hun 25. De strålede
af livsmod og tilstedeværelse. Han var høj med et smalt ansigt og skægstubbe.
Samme frisure som min – altså ingen. Hun var også høj men samtidig fyldig med
en stor barm og et polstret ansigt med en fin, skarp næse og det mest vidunderlige grin. Hun havde skulderlangt, affarvet hår og understregede at ”Blonds have
more fun!”

Video aktiveres – Belgrade by day. July 2015
GAMLE BYDEL. BELGRADE, SERBIEN

SET FRA MIT BORD PÅ RESTAURANTEN I DEN

TURISTERNE. BELGRADE, SERBIEN

DEN GAMLE BROLAGTE GADE I GOD AFSTAND FRA
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Video aktiveres – WP 20150723 012
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EURO I DRIKKEPENGE. BELGRADE, SERBIEN

TAMARA OG JAKA SYNGER OG JAKA GIVER 20
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Video aktiveres – Belgrade by night. July 2015

TAMARA OG JAKA FRA BALKANROCKBANDET, LENI KRAVAC. BELGRADE, SERBIEN
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Fyren bestilte tre, små skarpe. En form for slivovitz med abrikossmag. Han fortalte, at denne drik havde ry for at give en mand fire fødder. Altså noget i retning
af, at man ville ende med at kravle rundt på alle fire, hvis man drak for meget af
den. Det grinede vi meget af og skålede og drak.
Da mørket lukkede sig omkring vores lille selskab, var restauranten fyldt med
spisende gæster. En gruppe musikanter trådte ud ad døren, stillede sig op på verandaen, hev deres instrumenter frem og spillede den skønneste balkanmusik fra
bord til bord. Ved vores bord ønskede mine kumpaner, at de spillede en bestemt
melodi. Derpå stemte både Tamara og Jaka i med sang. Især Tamara kunne sit
strubeværk. Hun sang som en drøm og med en indlevelse, som rystede mig. Jaka
stak harmonikaspilleren 20 Euro, og så fik den ellers ikke for lidt! Spillemændene
var ældre mænd, men de udstrålede ungdommens glød og spillede så fint, at jeg
fik tårer i øjnene. Det var unødvendigt at forstå ordene. Musikken og mimikken
talte for sig selv. De spillede ikke for sjov. Ikke for pengene alene. De mente hvert
et ord. Hver en tone. Og det var en hjertesag.

MUSIKANTER PÅ DEN ANDEN BEVÆRTNING OG FLERE SMÅ SKARPE. BELGRADE, SERBIEN
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Da musikanterne tog en tiltrængt pause, betalte vi regningen og fortsatte til en
anden beværtning. Da havde vi allerede fortæret adskillige abrikoser i shot glass.
Humøret var helt i top!
Det unge par fortalte, at de rejste med et 7-mands orkester og spillede Balkan
rock. Jaka på saxofon og Tamara var forsanger. Deres band hed: ”Leni Kravac” –
et take på Lenny Kravitz. Fyrens far var billedkunstner. Han fortalte stolt om sin
fars værker og om, hvordan han havde fået lov at hjælpe sin far på atelieret, da
han var dreng. Jeg tænkte, at jeg må huske at gøre det samme med mine drenge.
Der var også dygtige musikanter det nye sted, og abrikoserne hang løst. Nu overgik Tamara virkelig sig selv og berigede vores aften med så vidunderlig en sang,
at musikerne blev helt røde i hovedet af iver og spillede hende lige op i det syngende ansigt. Jeg fantaserede over, hvordan hele bandet, én for én, trådte spillende ind i platinblondines rødmalede mund og forsvandt i Tamaras fyldige dyb
for fuld musik. Sprutten var ved at få godt fat i min fantasi.
Vi fortsatte til en kælderbar i et andet nabolag. Her var også sang. I stedet for en
DJ, gik en ældre mand rundt med en trådløs mikrofon og sang Balkan sange, så

det gjaldede mellem de rustikke kældervægge. Folk var ellevilde. Han inviterede gæsterne til at synge duet med ham,
og der var mange, som kunne stemme
i med overraskende gode stemmer. Da KÆLDERBAR MED SANG. BELGRADE, SERBIEN
valget faldt på vores blondine, så var der
ikke et øje tørt. Igen viste hun sit talent
og rørte de mange, baltiske hjerter, som
fyldte det lille lokale. Det virkede som
om, der fandtes musik og slivovitz alle
vegne, og pludselig begyndte det hele at
køre rundt for mine øjne. Jeg oplevede
hukommelsestab og havde helt mistet
fornemmelsen for tid og sted. Jeg husker ikke, hvordan vi fik sagt farvel, eller
om vi helt glemte det? Det næste jeg husker er, at jeg vandrede ad mørke gader
og søgte forgæves efter kendetegn, som
kunne lede mig hjem til Queen Astoria.
Video aktiveres – Belgrade underground bar. July 2015.
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Jeg gik længe og blev mere forvirret for hvert skridt. Jeg var godt klar over, at
jeg var faret vild, men det lod ikke til at bekymre mig. Jeg så stadig på byen med
nysgerrighed og nød den rus, som de små abrikoser havde skænket mig. Jeg
var blevet fuld på en interessant måde. Nærmest som et syretrip. Alting virkede
levende. Jeg satte mig på en marmortrappe for at hvile. Min krop var begyndt at
ryste ufrivilligt, og jeg svedte kraftigt. Pludselig kastede jeg op. Jeg havde ikke
følt det komme og nåede derfor ikke at finde et egnet sted til den slags. Det kom
som en spontan eksplosion.
Bagefter følte jeg en voldsom træthed og lagde mig ned på trappen på siden med
en arm under hovedet. Stenen var dejlig varm efter dagens sol. Jeg mærkede,
hvordan varmen steg up fra stenen favnede mit indre. Det fik mig til at føle mig
tryg. Jeg var heller ikke alene. Andre steder i gadebilledet lå en hel del hjemløse
og sov. Jeg smilede til mig selv ved min absurde situation. Her lå jeg blandt hjemløse, mens mit luksusværelse stod gabende tomt. Så faldt jeg i søvn.
Jeg blev vækket af en mand i jakkesæt, som på udmærket engelsk bad mig finde
et andet sted at sove, hvorpå han hastede videre til fods. Solen stod højt, og jeg
lå i vejen for folk, som skulle på arbejde. Jeg havde det ikke så godt og troede, at

jeg skulle kaste op igen. Men det blev ikke til noget. Jeg rejste mig med besvær
og fandt et venligt menneske, som kunne fortælle mig, at busstationen lå for langt
borte til at spadsere. Han anbefalede, at jeg tog sporvognen, linje 2. Igen var det
mig umuligt at gætte, hvordan jeg købte billet, så jeg måtte køre uden. Efter hvad
syntes som en tur rundt om jorden, fik jeg endelig øje på stationen og steg af. Jeg
vaklede over til hotellet, lidt ærgerlig over at have betalt for morgenmanden, som
nu var overstået. Efter et hurtigt bad og en grundig tandbørstning, tog jeg mig
en tiltrængt morfar. Glad for at være tilbage i sikker havn efter en oplevelsesrig
første nat i Belgrade!

GRAFFITI I FORBIFARTEN FARET VILD I NATTEN I BELGRADE. SERBIEN
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MIT SIDSTE MÅLTID I BELGRADE. SERBIEN
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MÅNE, GYDE OG SOL I BELGRADE. SERBIEN

SKAKSPILLERNE I PARKEN. BELGRADE, SERBIEN
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BRUTAL OG IMPONERENDE ARKITEKTUR. BELGRADE, SERBIEN

DET BERØMTE HOTEL MOSKVA. BELGRADE, SERBIEN
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TEKST PÅ VÆGGEN UDENFOR KØBMANDEN. BELGRADE, SERBIEN
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SKILTET VED HOTELLET. BELGRADE, SERBIEN
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DEN GAMLE BYMIDTE ER OPKØBT AF EN ARABISK INVESTERINGSFOND OG SKAL OMDANNES TIL ET HYPER-

PÅSTIGNING PÅ BUSSEN MOD SUBOTICA, BELGRADE. MAN SKULLE FREMVISE PAS OG BILLET, SÅ DET VAR

MODERNE HØJHUSLANDSKAB, SOM VISES HER PÅ SKILTET FORAN TOGSTATIONEN. ET RYSTENDE TEGN PÅ EN

IKKE MULIGT FOR FLYGTNINGE UDEN PAS AT REJSE MED. SERBIEN

NÅDESLØS EVOLUTION, SOM MED PENGE FOR ØJE UDSLETTER ETHVERT SPOR AF KULTUR I EN AF EUROPAS
ÆLDSTE BYER. BELGRADE, SERBIEN
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MIT FINE HOTEL I SUBOTICA. SERBIEN

Klokken 19:35
The Boss. Subotica, Serbien

Dinner at the famous Boss! Det er unægtelig en lettelse, at priserne i Serbien er så
beskedne. Jeg kan tillade mig den frihed, jeg ikke kan i Danmark, at leve på første
klasse. Jeg bor på et 4-stjernet hotel og spiser nu på byens berømte art nouveau
restaurant. Jeg foretrækker generelt at leve på et mere folkeligt niveau, men lidt
luksus ind imellem gør alligevel underværker for krop og sjæl.

Subotica byder på en køn blanding af low-life og high-life. Bygningerne veksler således
mellem arkitektoniske perler og faldefærdige
rønner. Man ser tegn på, at Serbien stadig lider under krigens efterdønninger og tegn på,
at landets økonomi er i bedring. Flere af de
gamle huse er under renovering, og man ser
dyre biler og velklædte mennesker i gaderne.
Hvis freden får lov at vare ved, så går landet
sikkert en lys fremtid i møde.

FØRSTEHÅNDSINDTRYK I SUBOTICA. REKLAME FOR EN KONCERT, TAG FOR DEN LOKALE FODBOLDSUPPORTERKLUB OG
ET SLIDT MEN FUNKY BUSSTOP. SERBIEN
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KIRKEN I SUBOTICA MED EN STOR REVNE NED GENNEM FACADEN. MÅSKE FRA KRIGEN. SERBIEN

RÅDHUSET I SUBOTICA, SOM BLEV BYGGET MENS OMRÅDET TILHØRTE UNGARN. SERBIEN
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FORLADT BYGNING. SUBOTICA, SERBIEN

POSTKASSE. SUBOTICA, SERBIEN

INDGANGSPARTI MED FORSKUDT DØR. SUBOTICA, SERBIEN

INDGANGSPARTI MED SYMETRISK ART DECO. SUBOTICA, SERBIEN
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THE WRITING ON THE WALL I SUBOTICA. SERBIEN

BAGGÅRD MED GRAFFITI. SUBOTICA, SERBIEN
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FORLADT INDUSTRIBYGNING I ET BOLIGKVARTER. SUBOTICA, SERBIEN

BOLIG OG SMÅ BUTIKKER. SUBOTICA, SERBIEN

BUTIK FOR HUNDE- OG KATTEMAD. SUBOTICA, SERBIEN
OPEN YOUR SOUL AND LISTEN. SUBOTICA, SERBIEN

REKLAMESKILT FOR EN LINGERIBUTIK. SUBOTICA, SERBIEN
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I dag har jeg levet i et tomrum. Har
ikke talt med nogen bortset fra de
nødvendige udvekslinger med tjenere. Jeg forsøgte at få en flygtning
fra Bangladesh i tale på bussen, men
han var træt og havde ikke lyst til at
snakke. Så det har været én af disse
indadvendte dage, hvor jeg har flakket rundt og set på finurligheder. Det
blev så varmt til sidst, at jeg måtte
knække turen over og tage et koldt
brusebad på hotellet.

NOGLE AF SUBOTICAS BORGERE UDSTILLES
I EN BUTIKSRUDE. SUBOTICA, SERBIEN

Blev færdig med en velsmagende laks med ris og grillstegte grønsager. Sidder og
sveder og lytter til diskomusik (”Upside down” af Diana Ross) fra højtaleren bag
mig. Jeg sidder udenfor. I gårdhaven. En masse kønne piger pryder bordene omkring mig, og jeg nyder dem sammen med den gode arkitektur. Det gælder om
at blive forelsket, mens man er ung. Uspolerede piger og drenge bliver spoleret
over tid, og så vil det aldrig være det samme festfyrværkeri igen.
Når jeg tænker på natterunden i Belgrade, så var der musik alle vegne. Folk kan
deres sange. Sangene knytter befolkningen. Og den stolthed hvormed Sasha beskrev sit folk, sin familie og sit land er svær at forestille sig i Danmark. Hvor mange danskere kender så meget som én sang fra begyndelse til ende? Og rytmen.
De baltiske sange er så rige på dynamik, at hjertet skifter takt, når man ufrivilligt
rives med. Men rytmen i Danmark – hvor er den? Jeg er bange for, at den danske
”Jeg-mentalitet” er ved at klemme de sidste dråber ud af en forældet og udtørret
kultur. Og hvad har vi så? Hvem er vi så? Hvorfor skal vi så insisterer på at bestå
som nation? Det giver god mening med kultur, hvis det bygger på et fællesskab.
Men hvis det hviler på, hvad der er bedst for den enkelte, så er det en saga blot.
Serbien har virkelig noget af flagre for! Pludselig går det op for mig, hvorfor
skotterne spillede på sækkepibe, når de konfronterede fjenden (hvis det altså er
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sandt?) De gav fjenden den klare besked, at I kan ikke slå os ihjel, for vi har musikken!

Jeg ved aldrig, om jeg skal kramme, give hånd, nikke høfligt eller blot kikke bort
og ignorere idioten.

Vi, danskere, er blevet rodløse. Vi har mistet forbindelsen til hinanden. Snart mister vi vores folkekirke, for statsreligionen har kedet sig selv ihjel, og så er der ikke
så meget at komme efter. Folkekirken er allerede død, men de store bygningsværker står stadig, og vi tør ikke slippe dens kadaver af frygt for at lide kulturdødens
sidste suk. Men måske kulturen allerede er død? Og hvad så? Hvad skal vi med
hinanden, hvis vi ikke har noget til fælles og ikke længere kærer for vores nabo?

Kan man reparere en ødelagt kultur? Kan den genoplives, hvis den er død? Er
det muligt, indenfor sin beskedne levetid, at skabe en ny, stærk, national identitet
uden at yde vold og magt? Måske behøver man ikke længere tænke nationalt,
men i stedet rette energien mod at skabe noget lokalt. Noget som er til at gabe
over. Noget nært. Noget ægte.

Ja, jeg spørger jo ikke nationen. Dette er en dagbog, så derfor er spørgsmålet
rettet mod mig selv. Hvad skal jeg bygge på, hvis jeg føler, at min kultur er død?
At jeg lever som pseudoborger i en pseudoverden? At mit hjem, mit land, er hult,
og at jeg derfor er hjemløs. Et kulturelt genfærd!

Det er ikke blot i Ungarn, at man frygter strømmen af flygtninge. Det gælder i høj
grad også i Danmark, hvor frygten er helt ude af proportioner i forhold til, hvor
få flygtninge når til os i forhold til Serbien, Ungarn eller Tyskland.

Samtidig spiller de ”Rhythm is a Dancer” – ”you can feel the rhythm everywhere…”

Mon ikke frygten i virkeligheden handler om at miste den sidste smule ”danskhed” ved at drukne i dominerende kulturer fra lande med deres identitet intakt?
Det er ofte sådan med frygt, at årsagen er godt skjult for dens offer.

I Serbien kysser man én gang på hver side af kinden. Der er noget andet, som er
forsvundet i Danmark. En fælles måde at hilse. En fælles tiltale. En fælles etikette.

Måske er jeg blevet for kæphøj som dansker? For høj på min selvfede kæp? Måske er jeg blevet for distanceret som dansker? Til min nabo. Min familie. Min
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sønderrevne etikette. Måske har jeg knaldet udenom som dansker. Når jeg har
grebet de fattige lande i min chartertursnæve og klemt vand af deres sten, fordi
min egen brønd er rendt tør? Måske har jeg været så fikseret på fremtiden som
dansker, at tanken om en fed pension har stået i vejen for at leve livet, mens krop
og sind var bedst egnet til den slags? Og så er jeg blevet bitter, når det går op
for mig, naturligt for sent, at penge og sikkerhed ikke kan byttes til kærlighed og
formål.

MIDDAG PÅ THE BOSS. SUBOTICA, SERBIEN

THE BOSS. SUBOTICA, SERBIEN

Nå, jeg besluttede at gå på toilettet, inden jeg skulle tilbage til hotellet. Ikke fordi jeg var trængende. Blot for at lufte min restløshed og skylle lidt af skammen
ud med toiletvandet. Så jeg trådte indenfor i baren for første gang og – ”Wow!”
Det viser sig at være den flotteste bar, jeg nogensinde har sat fod i, og det siger
desværre ikke så lidt! Ikke bare er serberne stolte af deres kultur, men de sparker
også røv, når der skal skabes de rigtige rammer for at nyde drinks til prisen på en
halv kop kaffe i København. Jeg bliver simpelthen nød til at blive. Bestiller straks
en espresso og en Jack D og rykker indenfor i den fedeste, lysebrune læderlænestol. Alle gæsterne sidder udenfor, så jeg har denne kæmpe rubin af en monsterbar helt for mig selv. Som god dansker hopper mit lille hjerte en gang i benovelse
og stønner et oprigtigt og trefoldigt ”Me, me, me!” i en rus af svineheld.

INDENFOR PÅ THE BOSS. SUBOTICA, SERBIEN
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Klokken 21:00
Stadig på The Boss. Subotica, Serbien

Vi sidder og nyder en whisky på The Boss. Det er et lækkert arrangement af fire,
dybe læderlænestole omkring et rundt egetræsbord nær den veludrustede bar.
Klokken er 21. Det er lørdag aften, og jeg sveder.
Aftenluften ligger og vipper omkring 30 grader. Jeg nipper til min whisky, som er
kølet ned af en enkelt isterning for at vandet kan lokke mere smag ud af substansen. Tænker på at bestille en kold øl for at slukke tørsten. De andre gæster sveder
ikke, for de er her i sjælen alene. I den tomme stol til venstre sidder min ekskone,
Christine og griner højlydt. Hun ligner sig selv, men jeg føler, at hun tilhører
en anden verden nu. Ikke som dengang. Og det er godt. I stolen overfor sidder
Daddy med grå stænk i fuldskægget og en hvid T-shirt, hvorpå står skrevet: ”Her
kommer de frivillige.” Dybt i stolen til højre sidder lille, smukke Hiromi. Hendes
øjne funkler, og hun føler sig rigtigt godt hjemme i disse fornemme omgivelser.
Men ikke nok med det.

WHISKY PÅ THE BOSS. SUBOTIKA, SERBIEN

Når jeg kikker under det lave, runde bord, så ser jeg 110 medlemmer af Eventyrenes Klub. De sætter alle sammen en pegefinger for læberne og tysser i kor. Jeg
synes at høre dem hviske: ”Husk at en hemmelighed skal deles for at få liv. Hvis
den er god, så fortjener den et liv ligesom ethvert godt genfærd.” Syret!
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Hvis jeg hed Hemingway, så havde jeg sat mig her, i denne lækre stol, i denne
smækre bar i dette vidunderlige årti. For det er ikke tiden, der er noget galt med.
Han havde måske valgt et andet selskab. Måske ikke. Jeg synes, han kunne være
godt tjent med de gode folk, som gæster mit bord i deres åndelige outfit i dette
surrealistiske øjeblik. Men jeg hedder Lars Christian, og min mission i livet er
hverken berømmelse eller forfatterskab, whisky eller storvildjagt i Afrika. Min
mission for de næste syv år, er at returnere til mig selv. ”Skål!”
”Ja, det er godt med dig! Du forlod mig for kunstens skyld. Og hvad gjorde du så?
Du giftede dig med en anden!” Christine sender mig et bebrejdende blik, hæver
sin fadøl og ytrer et sarkastisk: ”Skååål!”
”Du har altid været Lars Christian for mig,” kommer det fra Daddy. Han gør
mine til at sige skål i sin whisky men når blot at løfte glasset en anelse fra bordet,
hvorpå han distraheres af en Serbisk skønhed, som vrikker forbi vores selskab,
så hele verden vugger med.
Hiromi har ikke sagt noget i et stykke tid. Jeg lægger højre hånd på hendes blottede knæ og beundre hende i den gule sommerkjole. Hun kaster mig et hurtigt

blik, som om hun netop er vågnet af en dagdrøm. ”You do what you want, Lars.”
”Skål, skat…,” forsøger jeg og løfter en kold fadøl, som tjeneren netop har bragt.
Den er så fugtig af kondens, at den næsten glider ud af hånden, men jeg klemmer
til og sørger for ikke at spilde på sommerkjolen. ”Skål, Lars,” kommer det så afslappet og naturligt, at jeg kun kan tro på, at hun mener det.
Nogen træder mig over tæerne. Jeg bøjer mig og kikker irriteret under bordet.
”Hov, undskyld!” fniser Henrik Juul og skubber brillerne op på næsen, mens han
tumler videre med Rasmus Krath og Bjørn Harvig. Jeg ved ikke, hvad de har
gang i, men de er på vej over til et andet hjørne af underverdenen, hvor Mikkel
Jungersen og Joakim Groth har lagt Jacob Andersens gevaldige legeme face up
på et aflangt bord. Han brøler i skægget og stritter voldsomt imod, men drengene
har godt fat i arme og ben, og nu kommer kogemanden, Nikolaj Kirk, med en sær
ret, som vist skal tvinges i kæften på den gamle kaptajn Haddock. Jeg retter mig
op og lader underverden være underverden. Det er uhøfligt, at være så fraværende i så godt selskab. Nu sætter barens DJ Pharel Williams hit ”Happy” på, og så
kan man da ikke andet end at læne sig tilbage i denne Serbiske lænestol med sin
kolde fadbamse og føle sig godt tilpas.
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Det her er jo vandvid. Pludselig fyldes den perfekte bar med perfekte babes. Før
var vi helt alene, men nu vrimler det med Serbiske nymfer. Jeg er jo gift og nymferne er katolikker, så kløften er både dyb og bred. Upåagtet er det alligevel imponerende. For et øjeblik siden svævede en ung pige forbi så rank, at hun tippede
bagover. Kort tid efter svævede hun tilbage. Jeg måtte dreje min gamle hals, så
hvirvlerne knagede for at give synet tid nok til at virke troværdigt. Selvom jeg
godt ved, at det er bedrag, så er det da betagende. Og så er det, at man tænker,
hvor kom jeg fra?

Som en velkommen katastrofe. Forløsende. Et gudfrygtigt drag over nakken for
at minde os om, hvem/hvad der bestemmer. Naturen kan altid komme bag på én.
Man borer sig ned i navlen som en struds i jord og falder for drømme og fantomer. Så falder regnen, og man vågner op til den barske virkelighed. At være som
støv i det store univers. Kun betydelig i det store billede. Intet i sig selv. Absolut
intet i sit eget billede. Og det kan kun være sundt. Vel vidende at når stormen
lægger sig, så vil universet være glemt, og man ser atter sig selv overalt.

Udenfor lyder et gigantisk brag. Jeg tænker straks på krigen og kikker mig
skræmt omkring, mens flere mennesker myldrer ind i baren. Ingen ser ud til at
registrere lyden, så der er nok ikke noget at være bange for. Og så kommer regnen! Og duften, som kun et kraftigt skybrud på en hed sommernat kan udløse.
Duften af begær.
Baren er proppet til bristepunktet. Som den synkende flygtningebåd. Udenfor
brager torden og lynild, og regnen rekylerer så kraftigt, at byger af forstøvet
vand siver ind i baren som en tåge og væder gæsternes kinder. Og det løfter
stemningen. Fortætter sammenholdet blandt fremmede i samme redningsbåd.

UDENFOR THE BOSS OM AFTENEN. SUBOTIKA, SERBIEN

UDENFOR THE BOSS OM MORGENEN. SUBOTIKA, SERBIEN
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Søndag den 26. juli, klokken 11:15
Boss Café. Subotica, Serbien

Jeg har lige været i kirke og har nu bestilt frokost på Boss Café. Først skal jeg lige
spole tilbage til i aftes.
Heldet var med mig. Da uvejret brød løs, og regnen hamrede ned over Subotica,
så trak alle udendørsgæsterne indenfor. Jeg bredte mig over fire attraktive læderlænestole, og det begyndte at se helt urimeligt ud, da folk måtte mase sig sammen
for at søge ly. Jeg vinkede derfor et ungt par ned til mit bord og bød dem at sidde.
Da jeg forsigtigt prøvede at indlede en samtale, viste de sig som meget snakkesalige. Især ham. Han hed Dahiel og hans unge kone hed Maja.

HØJMESSE I KIRKEN MED DEN STORE REVNE. SUBOTIKA, SERBIEN
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Dahiel var ingeniør og Maja økonom. Sammen havde de stiftet en konsulentvirksomhed, som sigtede mod at danne bro mellem ingeniører med praktisk erfaring
og de helt uerfarne, som til gengæld har kendskab til den seneste teknologi.
Maja var Dahiels andet ægteskab, og han havde en søn på 8 år med sin første
kone. Jeg kunne se på Maja, at hun var lidt ubehagelig til mode ved at tale om
mandens barn. Så jeg lod børnesnakken ligge og spurgte i stedet ind til Serbien
og serberne og til flygtningesituationen.
Det fyrrede åbenbart op under Dahiel, som kendte sin historie godt og grundigt.
Han begyndte sin beretning tilbage i 1300-tallet og kørte så historien igennem
over de næste to timer. Jeg bød dem på en drink, og der blev plads til nogle gode
grin og afstikkere fra historietimen. Bagefter følte jeg mig godt belært i serbisk
historie, og ærgrede mig over min dårlige hukommelse, som kun tillader nogle
få højdepunkter at stikke op af min indre mudderpøl. Men helhedsfornemmelsen
fik jeg da på plads.
Om flygtningeproblemet havde Dahiel en interessant pointe. Serbien tager imod
masser af flygtninge og vil gerne hjælpe dem, men der er ingen flygtninge, som
DAHIEL MED SIN NYE KONE, MAJA, THE BOSS, LØRDAG AFTEN. SUBOTIKA, SERBIEN

186

187
ønsker at bosætte sig i Serbien. De vil alle sammen ind i det forjættede EU. Han
syntes det var lidt sært, når nu de gerne måtte blive her. Serberne i området nord
for Belgrade er sammensat af 24 befolkningsgrupper, så man er vant til at rumme
forskelligheder. For en flygtning må det være en attraktiv mulighed for at søge
hjælp, støtte og venlighed fra folk som gerne vil? Men måske har flygtningene
en anden agenda end flugt alene? Dahiel virkede en smule fornærmet og skuffet
over, at den serbiske håndsrækning blev ignoreret. ”Det føles, som om vi ikke er
gode nok for dem. Men det ér vi! Vi vil jo gerne hjælpe folk i nød,” slog han fast,
og så mig direkte i øjnene, så jeg kunne efterse hans stolte blik.
I samtalen med Dahiel beklagede han sig over, at de ikke tjente så godt i Serbien.
Samtidig ønskede han ikke at sælge sin sjæl for ussel mammon. Han ønskede en
balance. ”Men hvordan skal Serbien rejse sig økonomisk? Vi har ikke de store
ressourcer og producerer ikke biler og den slags,” spurgte han ud i luften. Jeg
foreslog, at de skulle sælge deres ”know-how” og deres venlighed. Det stod klart,
at han og Maja var godt begavede og naturligt venligsindede. Den slags er guld
værd i en verden, hvor alting bliver gjort op i tal.

En historietime rigere og en tanke tungere sagde jeg godnat og efterlod det unge
par til hinanden. Udenfor var regnen ophørt, så jeg kunne gå tørskoet hjem til
hotellet.
Jeg stod op til en solbeklædt søndag og blev enig med Lars Christian om, at vi skulle
gå i kirke, ham, Jeg og vi to. Da jeg ankom til den ortodokse, serbiske kirke, var det
store rum allerede fyldt med guds børn. Der var barnedåb, og jeg blev vidne til at
lille, Nina fik sit navn givet og godkendt. Jeg gik med til alters og fik lagt det tørre
brød på tungen af den flot dekorerede præst. Han havde to hjælpepræster og seks
alterdrenge, så der var 10 ansatte til at varetage tjenesten samt en organist og de
frivillige indsamlere. Jeg hørte dog ikke noget kirkekor, så der blev nok sparet en
smule. Indsamlerne gik rundt med en mørkerød velourpose med messingbeslag og
en fin, lille klokke for neden, så man kunne høre, når den nærmede sig. Posen var
hæftet til en stav, så indsamlerne kunne række den ind i midten af bænken og således servicere enhver. Og alle gav et bidrag. Jeg bemærkede, hvorledes jeg følte en
sær glæde ved at føje mit bidrag til fællesskabet. Hele ceremonien varede 45 minutter, og der var ikke et øjeblik, hvor der manglede handling. Vi rejste os og satte os og
korsede os og mumlede med på bønner og sang i ét væk.
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Kirkehandlingen lignede egentlig det, jeg oplevede i Szeged sidste søndag. Blot
med den væsentlige forskel at, da det blev tid til at hilse på folk omkring sig, så
ville serberne gerne give mig hånd. Den slags småting lægger man mærke til.
Den slags småting dømmer man en hel befolkning på.
Kirkegængerne var ikke kun pensionister, som man oplever det i de store statskirker i København. Her var både gamle og unge, og det var en nydelse at se på
de mange, forskellige serbere. Ikke mindst den unge kvinde med det platinblonde
hår, som stod et par armslængder foran mig. I dagens anledning var hun klemt
ned i et par ferskenfarvede strækbukser, som oven i købet var et nummer for
små. Hun havde stukket sin tynde, hvide skjorte ned i bukserne med det resultat,
at formen sprang bagud som en moden frugt. Jeg var lettet over, ikke at skulle
føle mig religiøst engageret indadtil i en situation som denne. Og dog. Den kvindelige fersken er vel også Guds skabning, når det kommer til stykket?
Jeg har købt en plads på bussen til Szeged kl. 15. Jeg håber, at det lykkes at komme tilbage til Ungarn, men det bliver ikke uden vemod. Mit indtryk af serberne
har været super positivt. Jeg vil savne deres venlighed og deres iver efter kontakt.
Det bliver nok ikke sidste gang, at jeg søger til Serbien.
FUNKY TØJBUTIK I SUBOTICA. SERBIEN

VÆGDEKORATIONER SET DEN SIDSTE DAG I SUBOTICA. SERBIEN
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Klokken 10:31
Busterminalen. Subotica, Serbien

Åbenbart er der ingen, som ved hvad busbilletten fra Subotica til Szeged koster.
Jeg turde derfor ikke give min gode tjener på The Boss drikkepenge af frygt for,
at stå og mangle netop dét beløb i kontanter, som han fik i bonus. Sorry!

UDSIGT TIL BUSSERNE OG EN FLOK FLYGTNINGE, SOM IKKE KOM MED. SUBOTICA, SERBIEN

ARTMONEY AF UDSIGT TIL BUSSERNE OG FLYGTNINGENE. SUBOTICA, SERBIEN
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Jeg kom til busstationen i god tid. Sidder på en bænk med udsigt til busserne.
Følger med i det liv, som udspiller sig her. De fleste på perronen er flygtninge.
Sådan ser de i hvert fald ud, hvis man da kan ligne et menneske på flugt. Det
er mig umuligt at tage stilling til den bevægelse af mennesker på ulovlig rejse
fra land til land. Egentlig burde det ikke være noget problem. Vi burde kunne
bevæge os frit over hele kloden. Men som samfundet er strikket sammen, har
vi truffet så mange sikkerhedsforanstaltninger, at det bliver besværligt at gøre
noget som helst rigtigt, hvis man da har ønsker til livet ud over dét, man får
besked på at beskæftige sig med. Vores samfundsorden bygger på frygt og forbud. Ikke just kærlighed og frihed. Hvordan er det kommet så vidt? Er det virkelig, hvad vi vil? Folk i Danmark, som aldrig har mødt en flygtning personligt,
bævrer i en blanding af panik og angst og blindt raseri over fantasien om, at
landet bliver rendt over ende. I virkeligheden er vi bange for at miste fornemmelsen af tryghed. En fornemmelse som bygger på påbud og forbud. En mental
konstruktion der skal illustrere omfanget af vores råderum, så vi kan overskue
livets regler og forløb og forberede os i god tid på ting, som vi tror på vil ske. Vi
er endda så frække at kalde dette ”demokrati” for ”frihed,” når det rent faktisk
er en restriktion.

Har jeg selv en bedre ide? Nej. Som udgangspunkt synes jeg, at der er anledning
til at sætte spørgsmålstegn ved vores samfundsmodel. I fællesskab at ransage
vores kultur, vores etik, vores moral, vores fælles formål og vores fælles ønsker.
Hvis vi gør os umage, kan det tænkes, at vi i fællesskab kan sammensætte en ny
model, som er mere tidssvarende. En model som tager højde for den globalisering, vi har oplevet siden Internettet. En model som erstatter frygt og forbud
med de mere moderne og modige værdier, kærlighed og frihed. Det behøver ikke
være en gentagelse af historien. Det er for nemt og ret ligegyldigt. Det må være
nyt, og her skal vi være kreative. Det betyder, at vi skal tænke selv. Det betyder,
at vi skal investere tid og energi, og det springer af en begejstring for livet. Det
betyder, at vi ikke længere skal leve den levende død, som vi så flittigt udøver med
en passiv aggressivitet. Det betyder, at vi
skal skifte gear, praktisere det levende liv
og drage nogle reelle erfaringer. Og det
er ikke så slemt endda. Det kunne endda
føles både rart og rigtigt.
TIMELANG KØ VED GRÆNSEN TIL UNGARN. ALT OG
ALLE SKULLE UNDERSØGES FOR FLYGTNINGE. SERBIEN

Mandag den 27. juli, klokken 12:45
Sörfaló Café. Szeged, Ungarn
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Jeg besluttede at tage bussen til Pécs i
morgen og bruge denne grå mandag
til at slappe af. Skyerne er drevet ind
over landet og har sænket temperaturen til et tåleligt niveau. Samtidig presser lavtrykket mine øjenlåg ned, og jeg
føler mig massivt træt. Fint nok at føle
sig træt, når man agter at slappe af.
Jeg var så heldig at kunne leje mig ind
på hospitalskollegiet igen. Denne gang
i et værelse uden bad, så jeg skal bruse i fællesbadet. Til gengæld er det en
smule billigere.

UNIVERSITETET, MIT VÆRELSE NR. 113 PÅ KOLLEGIET
OG EN BYGNING I SZEGED. UNGARN

Jeg gik op til busstationen og fik oplyst tider og priser på turen i morgen. Derfra
gik jeg en tur i et område, som jeg ikke har besøgt tidligere. Et mere lokalt præg
uden turister. Her fandt jeg meget belejligt en Thai massage klinik, hvor de endda havde tid. Det har sine fordele at have fri på en mandag, hvor de fleste er på
arbejde. Jeg fik en fantastisk massage af en lille og tynd dame med gode kræfter.
Mens jeg lå på briksen og nød at blive æltet igennem, fløj der pludselig en sort
sommerfugl ud af ét af malerierne på væggen. Dens vinger var så sorte, at jeg
først antog den for at være en flagermus. Den blev ved med at bakse omkring
længe, mens damen fortsatte behandlingen. Da jeg havde beundret dens luftcirkus et stykke tid, forsvandt den ud gennem døråbningen. Jeg lukkede øjnene og
fokuserede på hudens sanser i stedet. Det var den første berøring i lang tid, og
jeg huskede, hvor vigtigt det er at berøres af et andet menneske. Bagefter takkede vi hinanden, og jeg betalte 5500 forint (ca. 120 kroner) ved kassen og fortsatte
min vandring som et bedre menneske.
Nu sidder jeg her og lader indtrykket sætte sig. Her er en lokal café, hvor jeg
betaler 8 kroner for en kop kaffe og et glas vin. Her kommer nogle af områdets
sutter. Gamle mænd med vejrbidte ansigter og lidt for overvægtige kvinder med
lidt for røde kinder. Kvinden i baren taler ikke engelsk, men det lykkes alligevel at
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lave en bestilling. Fra mit bord langs væggen under den (engang) gule markise er
der udsigt til byens imponerende vandtårn fra 1904 og runddelens almindelige
trafik af kørertøjer og gående, som almindelige mennesker disker op med på en
almindelig mandag. Ikke så ringe endda for en mand som mig, som ynder det
almindelige fra et ualmindeligt synspunkt.
Først ville jeg ikke skrive. Følte det ville virke provokerende med så ualmindelig
en aktivitet under så almindelige omstændigheder. Jeg savner stadig at se andre,
som også sidder og skriver i hånden. Men efter et glas vin, så faldt min reservation bort, og nu er jeg ligeglad med, hvad folk tænker. Et lille glas alkohol var nok
til at føle mig tryg ved, hvad jeg selv føler er naturligt.

SET PÅ MORGENTUR I SZEGED. UNGARN

SET PÅ MORGENTUR I SZEGED. UNGARN

Hvidvin leder mine tanker mod Daddy. Mon jeg træder i hans fodspor? Fars søn.
Jeg tror ikke, at vi kommer til at dele samme skæbne, men det er klart, at nu, da
jeg ældes, så genkender jeg tendenser og træk, som ligner dem, Daddy havde, da
jeg var den unge, og han var den alder, som jeg har i dag.
Menneskets behov? Menneskets ide om formål? Menneskets drømme. Menneskets fantasier. Menneskets håb. Menneskets motivation. Menneskets inspirati-
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on. Menneskets naturlige lyster. Menneskets egoisme. Menneskets manipulation.
Menneskets frihedskamp. Menneskets selvdestruktion og krig og ødelæggelse.
Menneskets herskersyge. Menneskets angst. Menneskets kærlighed. Menneskets
sociale adfærd. Menneskets sprog, kultur og traditioner. Menneskets gode og
dårlige vaner. Menneskets sygdom og helbredelse. Menneskets religion. Menneskets rusmidler. Menneskets flugt fra virkeligheden. Menneskets erkendelse. Menneskets fødsel og menneskets død. Menneskets visdom og menneskets
dårskab. Menneskets skønhed og menneskets forfald. Menneskets møde med
mennesket. Menneskets flugt, forfølgelse og bevægelse. Menneskets accept og
menneskets fornægtelse. Menneskets familie og venner. Menneskets nationer og
menneskets fjender. Menneskets omsorg og menneskets tortur. Menneskets ligegyldighed og apati. Menneskets tryghed, menneskets panik. Menneskets hvile
og menneskets søvn. Menneskets underholdning og menneskets fornemmelse
for tid. Menneskets penge og menneskets flid. Menneskets Gud og nok i sig selv.
Menneskets nåde og de som slår ihjel.
Så mens jeg lå på briksen og blev gnedet ind i lavender-duftende massageolie,
spurgte jeg den tynde kvinde, som blot talte nogle få ord på engelsk, ”Do you
speak Hungarian?” ”No, me don’t,” grinede hun og gned videre. Mens hun gik i

gang med at bearbejde min ømme nakke med albuerne, og smerte og forløsning
gik op i en højere enhed, så lå jeg og spekulerede på, hvad hun laver i en mindre
by i det sydlige Ungarn? Jeg blev nysgerrig på damens historie men kunne ikke
bede hende fortælle, for vi delte ikke sproget. Og de flygtninge som jeg havde
mødt under rejsen. Hvad med deres historie? Hvad med Hares fra Afghanistan?
Han havde rejst ulovligt i tre måneder og forsøgte nu at snige sig ind i EU uden
de store chancer for at opnå flygtningestatus, fordi han ikke kom fra det krigshærgede Syrien. Sikke en historie! Sikke et eventyr!
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SÖRFALÓ CAFÉ. SZEGED, UNGARN
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SET PÅ MORGENTUR I SZEGED, PIPPI-AGTIG GRAFFITI, ØL PÅ
SÖRFALÓ CAFÉ OG EN EFTERLYST BAMSE. SZEGED, UNGARN

Klokken 20:45
Restaurant The Old Bridge. Szeged, Ungarn
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Første gang ser man det ikke. Anden gang ser man det. Tredje gang gør man
noget.

Danmarks sociale ydelser, er og bliver
en myte, som vi selv har spundet. Meget typisk dansk.

Ved tanken om at skulle rejse fra Szeged i morgen, blev jeg lidt hed om ørene.
At være vidne til det lokale flygtningeproblem og ikke gøre en indsats kan give
dårlig smag i munden. Jeg følte lidt, at jeg selv var blevet en flygtning. På flugt fra
problemerne. Så jeg slog et smut omkring banegården for at se, om der var noget
at stille op. Denne gang talte jeg med en del flygtninge fra Syrien og Afghanistan.
Inspireret af den debat jeg havde opdaget fandt sted i Danmark via Facebook,
stillede jeg flygtningene nogle af de spørgsmål, som folk i Danmark kun gisner
om svarende på. Når jeg spurgte, hvor de gerne ville hen, så var der ingen, som
svarede Danmark. De ville alle sammen til Tyskland. Når jeg spurgte, hvorfor de
var flygtet, så stod alt dét skrevet i øjnene, som de ikke selv var i stand til at formulere i andet end nogle få ord. Krig og ødelæggelse.
DENNE UNGE KVINDE ARBEJDEDE PÅ 24-TIMERS

Jeg talte også med de frivillige, og Balázs Szalai, som stod for organisationen af
den frivillige indsats. En dame, hvis navn jeg ikke husker, fortalte at 90% ville til
Tyskland og knap 10% til Østrig. Nogle få ville andre steder hen, fordi de havde
familie i disse lande. Myten om bekvemmelighedsflygtninge, som har studeret

VAGTER SOM FRIVILLIG HJÆLP TIL FLYGTNINGENE.
HUN MÅTTE TAGE FRI FRA SINE STUDIER I EN
ANDEN BY FOR AT KUNNE GØRE EN INDSATS.
SZEGED, UNGARN
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DENNE KVINDE ARBEJDER SOM
FRIVILLIG PÅ FULD TID OG HAR GJORT
DET I MANGE ÅR. HUN FORTALTE MIG,
HVOR DE MANGE FLYGTNINGE VAR PÅ

Jeg tænkte, at jeg kunne gøre en forskel ved at viderebringe min oplevelse til de
danskere, som kun kan gætte sig frem, fordi de ikke ser, hvad jeg ser eller hører,
hvad jeg hører.

VEJ HEN. SZEGED, UNGARN

Jeg lavede derfor en ultrakort film med min telefon af Hr. Balázs, hvor han skulle
svare på, hvorfor de frivillige hjælper folk på flugt. Hans svar var også ultrakort:
”Fordi Ungarns regering ikke vil.”
Man går jo op og ned ad hinanden uden at vide, hvem sin næste er. Meget naturligt opdagede jeg derfor, at Balázs var den aktivist, som havde siddet ved mit
nabobord, da jeg først satte ben i Szeged. Måske er det ikke, fordi verden er lille,
for det er den ikke, men fordi vores gøren og laden og færden skal give mening i
hindsight. Og det gør den.

KORT FILM INTERVIEW AF HR. BALÁZS –
LEDER AF FLYGTNINGEHJÆLPEN I UNGARN

Video aktiveres – Interview with head of refugee support group. Szeged, Hungary. July 2015
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Tirsdag den 28. juli, klokken 09:55
Café Mars Presszó, ved busstationen
i Szeged. Ungarn

Jeg er stadig træt. Kunne ikke falde i søvn. Det var for varmt, og mine tanker larmede. Derpå vågnede jeg for tidligt og måtte stå op. Det kan også være lavtrykket
eller høfeber eller noget helt tredje. Who knows? Jeg kan bare konstatere, at jeg
er træt.
Men træt er godt, når jeg skal tilbringe halvanden time på bussen. Jeg satser på
at køre mod Pécs kl. 10:25. Stik imod mine første forventninger, hvor jeg troede,
at rejsen ville lede mig mod øst. Nu skal jeg køre mod vest. Men jeg blev også
overrasket af Serbien og kontakten med krigens flygtninge.
Caféen er til salg. På ruden, foran mit sæde, hænger et til-salg-skilt. På fortovet
står en klynge på 9 piger i 8-års alderen. De fniser og griner og puffer drillende til
hinanden. Voksne med solbriller. Gamle med trækvogne. De voksne griner ikke.
Mars Presszó er en is-café. Bag mig runger mislydende af skeer, som skraber
tallerkenen ren for vaniljeis og tunger og munde, som slubrer. Cafépigen fyldte
masser af varm mælk i min kaffe. Hun er lille og mut, men hun har store bryster.
Busserne kommer og går. Snart skal jeg være klar på perron 4. Jeg må hellere
låne is-toilettet. Det bliver en lang tur. Ser mig i spejlet. Mine øjne er røde, og de
kløer. Min hals kløer også. Det må altså være allergien, som gør mig så søvnig.

En ung, nervøs mand går forbi på fortovet udenfor vinduet. Han vender sig som
i paranoia for hvert femte skridt. Ser sig forvirret ud i ingenting. Hans jakke
hænger ned over skulderne uden at glide helt af. Som om den er et stykke løst
skind, som nægter at løsrive sig fra kroppen. Hans hår er sort som koks. Hans
hud er mørk og beskidt. En ældre dame følger efter ham på afstand. Da hun også
passerer vinduet, ser jeg, at hun har noget i højre hånd. En grå inhaler. Sådan én
kunne jeg godt have brugt nu for at slå allergien ned. Men jeg er jo netop blevet
enig med mig selv om, at det er godt at være træt, når jeg skal rejse. Jeg kan sove
den ud på bussen.
Damen er sigøjner ligesom den unge mand. Hun råber ad ham. Hendes sorte hår
er stribet af grå totter og uforglemmelige livsoplevelser. Så følger en lille, tynd
kvinde med kort, ravfarvet hår. Jeg så hende i morges på hjørnet af gaden, hvor
hospitalet ligger. Hun fik sin fremtid læst af en ældre, kraftig sigøjnerkvinde, som
var så fed, at hendes baller hang ned over kanten på den sten, hun sad på. Gad
vide hvad hendes fremtid byder på? Hun ser ikke særlig munter ud.

DET UNGARSKE ARBEJDSTILSYN STØTTER STILLADSET. SZEGED, UNGARN

VANDRE RUNDT I SZEGED BYMIDTE. UNGARN

MAN SER DISSE PÅKLISTREDE HOVEDDØRE HER OG DER, NÅR MAN

DEN SIDSTE FISKESUPPE I SZEGED. UNGARN
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Klokken 14:45
Fönix Pizzeria. Pécs, Ungarn

Sen frokost. Man kan først sige, at det er sket, når det er sket, hvis man da selv
skal være vidne til det skete. Og det skal jeg jo her. I min dagbog. Så det er altså
sket. Jeg er ankommet i byen, Pécs.

sørgekor og drivhuse med paprika. Her og der så jeg også frugttræer, men ellers
lignede Ungarn sig selv.

Buschaufføren talte ikke engelsk, men via en ung passager fik han forklaret mig,
at vi var fremme klokken 12. Det var vi også takket være hans evner som racerkører med højspændte overhalinger på den smalle landevej. Det var bare ikke
Pécs, som vi kom til klokken 12, men byen, Baja, hvor artmoney-kunstneren
bor med sin familie. Min billet galt til Pécs, så jeg blev på bussen og fortsatte
legen med døden ad en landevej, som blev bøjet i flere og flere sving grundet de
tiltagende bakker. Vi ankom til Pécs klokken 14. Det er sjovt med tid. Når man
synkroniserer sit indre ur med sine forventninger om fremtiden, så kan man
nemt blive rystet, når det tager dobbelt så lang tid. Men det rystede mig ikke
synderligt. Jeg tror, jeg har udviklet en indre tidsventil, som tager presset, når
tiden koger over.
Derfor kunne jeg slappe af og nyde sceneriet fra det lille vindue på bagerste sæde
i bussen. Fra Szeged til Baja lignede landskabet og småbyerne, hvad jeg allerede havde set. Flade marker med hø i store ruller, majs i store plæner, solsikker i
AF STED PÅ EN UDMÆRKET BUS FRA SZEGED TIL PÉCS. UNGARN
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Fra Baja ændrede landskabet natur. Nu med bakker og noget, som kunne være
små, blå bjerge i det fjerne. Vinmarker og charmerende huse på skråningerne.
Endda områder med skov!
Der var ingen på bussen, som tog notits af mig, så jeg tænkte på samtalen, jeg
havde haft med kantinemedarbejderen, mens jeg spiste morgenmad. En kvinde
med kort, brunt hår, brune øjne og et dejligt smil, som afslørede en skinnende
togskinne. Hun virkede for gammel til at gå med bøjle, men hende om det. Måske
tog det mange år at spare op til sådan en behandling? For vores samtale handlede om penge og livsstandard. Kvinden serverede to French Toast, en tallerken
kålsalat og en kop filterkaffe og bad mig betale ca. 25 kroner. Det siger lidt om
prisniveauet i forhold til en kantine på et hospital i Danmark, hvor samme servering havde kostet mindst fire gange så meget. Kvinden fortalte, at hun tjener
omkring 2500 kroner om måneden. I Danmark er indkomsten næsten 10 gange
højere. Husleje i Ungarn ville være omkring 1500 kroner, så hun havde ikke råd
til at bo alene. Hun boede derfor hos forældrene i et lille hus 30 km udenfor Szeged og kørte på arbejde hver dag. ”Det er normalt,” fortalte hun. ”Vi har stor
arbejdsløshed, og levestandarden er langt lavere her end hos Jer i Norden.” Hun
havde en doktorgrad i ”Food Engineering,” eller noget i den retning, men måtte

tage det arbejde, hun kunne skaffe. Hun søgte naturligvis andre jobs, men det var
svært. Folk uden arbejde, og dem er der vist mange af, fik i størrelsesordnen 350
kroner om måneden til at leve for. Men hun virkede glad for sin tilværelse og understregede, at familien havde en dejlig have, frisk landluft og en sød hund. ”Det
er ikke alt, som handler om penge. Langt fra!” sluttede hun.
Som det mest naturlige blandt folk i Szeged, kom hun også ind på flygtningeproblematikken. Hun så mange af dem i hendes landsby nær grænsen. De havde det
også hårdt, og hun kendte til folk fra Ungarn, som direkte hadede dem. For kort
tid siden blev et kærestepar overfaldet af en gruppe ungarske højreekstremister.
Fodboldfans. Parret var mørke i huden, og hun bar et tørklæde for at dække håret.
Det fik fodboldfansene til at antage, at hun måtte være flygtning, og så gik de til
angreb. Hun prøvede at forklare, at hun var opvokset i Ungarn, og at hun ikke var
på flugt, men de tævede hende alligevel og ødelagde hendes ansigt. ”Heldigvis
er den slags adfærd sjælden, men det hænder,” sukkede kantinemedarbejderen,
hvorpå hun gik i gang med at skrive dagens menu på en stor tavle på væggen.
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Så standsede bussen i Pécs, som var endestationen, og jeg trådte atter ud i en
ny by. I en ny situation. Jeg smed tasken på ryggen, greb nettoposen og forlod
busterminalen i tilfældig retning og med alle sanser i alarmberedskab for at orientere mig bedst muligt. Nær terminalen lå et større hotel, hvor jeg gik ind til
receptionen for at bede om et værelse. Et korthåret hoved poppede op bag den
høje skranke og bagefter endnu et korthåret hoved ved siden af. De to hoveder
tilhørte to unge kvinder, som lignede hinanden til forveksling. Begge havde selvlysende øjne. Enten var de født med fosfor gråblågrønne lygter, eller også havde
de været ude bagved og ryge pot i pausen? Den ene var alvorlig og den anden var
sjov. Jeg valgte at tale med den sjove, selvom den alvorlige var kønnere. ”Fully
booked. Sorry!” Det viste sig, at byen er vært for et stort korsymposium, og sangere fra hele Europa er inviteret til Pécs netop nu. Men den sjove var også den
kvikke, så hun begyndte at undersøge, hvor der kunne være plads, og hun fandt
minsandten en seng til mig på et vandrehjem med det suspekte navn: ”Joker Hostel.” Så der har jeg reserveret øverste køje i et værelse med fire senge. Foreløbig
er jeg den eneste gæst i mit rum. Jeg mangler endnu at dele værelse med andre
på rejsen, så det kunne være helt sjovt, hvis en anden skulle dukke op senere på
dagen. Vi får se.
MARKEDSPLADSEN VED BUSSTATIONEN. PÉCS, UNGARN
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HOTELLET NÆR BUSSTATIONEN OG EN BIL MED NUMMER 666. PÉCS, UNGARN

KINESISK SHOPPING CENTER NÆR BUSSTATIONEN. PÉCS, UNGARN
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Nu har jeg spist turens første pizza. Den landede som en mursten. Jeg må rejse
mig og gå en tur i byen for at se, hvad der sker. Det er vel derfor, jeg er her?

Senere.
Der skete ingenting i byen. Jeg gik tilbage til Joker Hostel for at hvile mig. Da jeg
kom ind på værelset, sad der to, kinesiske piger med deres smartphones i hånden. Jeg havde fået overnattende gæster! Det viste sig, at den sidste køje også
var taget af en fyr, jeg ikke har set endnu, så i nat skal jeg sove i køjeseng med
tre fremmede. Hyggeligt! Jeg håber ikke, at jeg snorker. Pigerne gik, og jeg tog
en lur.
Nu er jeg ude igen. Føler stadig ingen sult efter den italienske mursten. Gik ind
i et shopping center, som lignede noget, man kunne finde i Danmark. Der fik jeg
øje på en brilleforhandler og spurgte, om jeg kunne bestille tid til en undersøgelse. Mit nattesyn er blevet slørret. Det står mig ”klart,” at jeg trænger til briller. Det
er også 15 år siden, jeg fik min laseroperation, så øjnene har nok ændret sig siden
da. Jeg kunne komme igen i morgen, fortalte de. Butikken var ved at lukke for i
dag. Så gik jeg i Spar og købte en dåseøl, en flaske vand og en pakke Orbit Spearmint tyggegummi. Studerede kunderne i køen. Ikke noget usædvanligt, bortset
fra, at alt virkede ganske normalt.

MURSTENSPIZZA PÅ FÖNIX PIZZERIA. PÉCS, UNGARN
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Nu sidder jeg og sipper en Urquell af dåsen på noget som minder om Højbro
Plads i København. Jeg skuer over de tusinde af korsangere med en anelse af
uro i sindet. De vandre op og ned ad gågaden på vej mod næste konkurrence i
den store festival, som beklageligvis finder sted netop nu, hvor jeg skulle være på
eventyr i byen. Himlen er henrivende lyseblå med indigo in the rising. Folk rejser
hertil fra verden derude. Ligesom mine to kinesere. De kommer for at nyde store
events som dette. Men jeg føler kun afsky for turistmagneter af denne kaliber.
”Ak, ja. Skål!”

JOKER HOSTEL VAR UDSMYKKET I
MILITÆRSTIL KOMPLET MED CAMOUFLA-

Jeg har set tre mennesker falde på byens granitbelægning i dag. Først en ældre
dame. Hun rejste sig straks og gik videre. Så en ældre mand. Han rejste sig også
hurtigt og gik. Endelig en lille dreng. Han rejste sig uden at græde og fortsatte på
sit løbehjul. Det virker som om granitten i Pécs er usædvanlig gavmild.

GENET OG GASMASKER FOR FODENDEN.
DER VAR TO SÆT DOBBELTKØJER OG PÅ
VÆGGEN EN TUNG MILITÆRTELEFON TIL
NØDOPKALD. PÉCS, UNGARN
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PÉCS BYMIDTE ER SMUK OG VELPLEJET. UNGARN

HER KAN MAN TRYGT EFTERLADE SIN
HÆNGELÅS, PÉCS BYMIDTE. UNGARN

TO HUSE MED FÆLLES DØR. PÉCS, UNGARN
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Onsdag den 29. juli, klokken 14:48
Café Pressó 9. Pécs, Ungarn

Den mandelige køjekammerat viste sig at være en ung fyr fra Wien, som studere
business med henblik på at overtage sin fars virksomhed, hvor der sælges færdiggræs til sportsstadions.
Han har ungarske rødder og kører alene rundt i sin fars bil på en slags dannelsesrejse. Vi fik alle fire en hyggelig snak, inden vi gik til køjs ved midnat.
Nå ja, jeg gik hjemad, da jeg
havde fået nok af de mange
turister og det messinghornsband, som spillede fra den store scene på byens store plads.
Et stykke nede ad bakken hvor
belysningen var mere dunkel
og butikkerne noget mindre,
blev jeg antastet af en sigøjDEN STORE PLADS, SZÉCHENYI SQUARE, I
DEN BLÅ TIME. PÉCS, UNGARN

nerfyr, som slog over i flere sprog for at spore sig ind på mig. Jeg insisterede på,
at jeg ikke havde lyst til en samtale, da det kun stod alt for klart, at jeg nu skulle
rulles. Han gav ikke op, så jeg måtte vende ryggen til og gå bort. Mens jeg gik,
kom der pludselig en ung dame op på min venstre side og henvendte sig. Hun ville advare mig mod manden, som hun kendte fra gadebilledet. ”He is dangerous.
You should not talk to him at all!” formanede hun og sendte mig et alvorligt blik,
som snart gled over i et varmt smil. Vi fortsatte sammen ned ad bakken, mens hun
snakkede løs. Hun var pianist og deltog i sangfestivallen som akkompagnement
til en operasanger. Tilfældigvis skulle vi samme vej, så vi drejede til højre for foden
af bakken og skar gennem en lille park. Her standsede hun, stak hånden frem og
introducerede sig som ”Bea.” Vi fortsatte ned ad gaden på den anden side af parken, indtil hun skulle til højre. Inden vi skiltes, fortalte hun, at forældrene udlejede
et værelse ved Balatonsøen. Jeg gav Bea mit kort og bad hende maile adressen.
Min telefon virkede ikke. Den var blevet låst og bad mig om en PUK kode fra min
udbyder. Jeg havde sendt TDC en mail, men de svarede ikke, så jeg kunne hverken
ringe eller modtage opkald. Jeg kunne dog godt bruge internettet.
Da jeg tjekkede Facebook på telefonen, inden jeg skulle sove, havde Bea sendt en
anmodning om venskab.

MED SANGFESTIVALLEN EUROPA CANTAT XIX. PÉCS, UNGARN

Jeg vandrede længe. Vandrede alene og i stilhed mens tankerne kværnede løs og
truede med at forblinde mit nysgerrige blik. Jeg nåede nye højder og dybder og
nåede både det brede og det smalle. Jeg var mig selv, og jeg var de mange genfærd, som følger med, hvor end jeg bevæger mig. Særligt min ven fra kunstskolen, Wiktor Sandowicz stod frem af skyggerne. Han tog mig i hånden. Jeg mærkede hans lange, bløde fingre og den fugtige håndflade i min. Vi vandrede således
sammen. Betragtede den nye/gamle verden gennem det Wiktorianske livssyn.
Hvor er tilværelsen dog mystisk, når man har tid til at lade mystikken få råderum.

VAR STILLET SCENE, BODER OG LANGBORDE OP I FORBINDELSE

Jeg vågnede klokken 6 og stod op, mens de andre sov videre. Jeg tog et bad og
forlod Joker Hotel. Gik en lang tur og kom så tilbage for at bruge toilettet og hvile
lidt, da jeg stadig var træt. Bagefter gik jeg en endnu længere tur op ad bakke
mod toppen af byen, hvor der ligger resterne af en borg. Så fandt jeg en antik
boghandel og købte en digtsamling på ungarsk af en lokal poet. Jeg er ked af at
tegne i en bog af en ikke-ungarsk forfatter, når det nu er i Ungarn, at jeg rejser.
Det skal blive min nye skitsebog.

GASSZONY-TEMPLOM, SZÉCHENYI SQUARE, I DEN BLÅ TIME. DER
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MOSKEEN, BELVÁROSI GYERTYASZENTELÖ BOLDO-

Torsdag den 30. juli, klokken 12
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HUSE LANGS MIN VANDRETUR I PÉCS. UNGARN
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VED BORGEN PÅ TOPPEN AF BYEN PÉCS. UNGARN
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EN PILEFLETTER PÅ GÅGADEN. PÉCS, UNGARN

DETALJE FRA SPRINGVAND PÅ GÅGADEN. PÉCS, UNGARN
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I dag gjorde jeg det så. Gik ned i shopping centret, henvendte mig til brilleforretningen og fik taget en synsprøve. Der var en del ansatte, men det var kun ”Kitty,”
som talte engelsk. Hun havde blot arbejdet der en uge men leverede alligevel en god
service. Kitty studerede engelsk litteratur og drømte om at besøge USA en skønne
dag. I øjeblikket havde hun ikke engang råd til at rejse i Ungarn men fortalte, at hvis
hun kunne, så ville hun besøge Balatonsøen. Der kom den så op igen. Lake Balaton.
Væggene var plastret til med stativer fulde af briller opdelt i forskellige stilarter.
Jeg kikkede de mange stel igennem og valgte endelig de dyreste, som kostede en
svimlende 1440 kroner. Det var dem, jeg bedst kunne lide.
Kitty, som selv brugte kontaktlinser, hvilket gjorde hendes store øjne endnu større, fortalte, at jeg kunne hente brillerne om en time. Jeg fandt et lille sted og spiste
en skål suppe til frokost. Så gik jeg hjem til Joker Hostel, hvor jeg skiftede T-shirt
og pakkede en pose med tegnegrej. Da jeg kom tilbage til brillebutikken, kunne
Kitty overdrage mig de fornemme Hugo Boss briller i en fornem læderæske forret med en mikrofiberklud. Jeg lagde æsken ned i Nettoposen, takkede for den
gode service og kunne ikke dy mig for at sige ”Goodbuy Kitty,” i stedet for det
kendte ”Hello Kitty,” da jeg forlod butikken.

Der var mange mennesker i indkøbscentret, så jeg holdt døren for en dame, som
gik bag mig. Det var selvfølgelig Bea – pianisten fra i går aftes! Ved et tilfælde
som dette, når jeg er i en situation så fri som denne, virkede det som en naturlig
forlængelse af hændelsen at invitere Bea på aftensmad. Hun tøvede og sagde, at
hun havde en kæreste. Jeg forsikrede hende om mine gode hensigter. Jeg fortalte, at jeg var gift, og at det ikke var ment som en date. Derpå sagde hun ”Ja, tak.”
Så nu har vi en ikke-date aftale klokken 19 ved springvandet på toppen af bakken,
hvor gågaden ender. Det er rart at se frem til lidt selskab efter så meget tid uden
at tale med nogen.
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SHOPPING CENTRET MED BRILLEBUTIKKEN. PÉCS, UNGARN

MINE NYE BRILLER. PÉCS, UNGARN

TORSDAG DEN 30. JULI, KLOKKEN 15:02
CAFÉ JÓKAI CUKRÁSZDA. PÉCS, UNGARN
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Da jeg kom tilbage til Joker Hostel for at bade og klæde om, gik jeg lige på nettet
via telefonen. Bea havde sendt en aflysning på Facebook. Hendes undskyldning
var, at hun skulle øve med operasangerinden. Mon ikke der fandtes en anden
forklaring? Nå, men jeg svarede bare OK og forberedte mig på at spise alene.
Tough luck.

den, da Bernhard var 19 år gammel. Det skete på en fælles skiferie. Det er den
første kæreste, han har haft, og han regner med, at hun bliver den eneste ene.

Så trådte Bernhard pludselig ind i værelset. Den unge østriger skulle også ud at
spise, så vi blev hurtige enige om, at vi skulle spise sammen. Således fandt jeg
alligevel én at snakke med, og aflysningen virkede til at give mening.
Bernhard er den introverte type, men mens vi gik ind mod byen, åbnede han
langsomt op. Da vi fandt en restaurant, havde han allerede fortalt en del om sig
selv, sin kæreste og sin far. Selvom de bor i Wien, så har hans far en sejlbåd. Båden ligger til kaj i Kroasien. Det er bare en lille båd, men alligevel lykkedes det
hans far, ene mand, at krydse Atlanterhavet sidste år i november måned. Familien tog flyet til Caribien for at tage imod ham, efter han havde tilbragt tre uger på
åbent hav. De blev i Caribien julen over.
Kæresten var datter til forældrenes gode venner. De blev kærester for fire år siMIDDAG MED BERNHARD. PÉCS, UNGARN
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SZÉCHENYI SQUARE. PÉCS, UNGARN

GRAFFITI SET MED BERNHARD OG MONUMENTET PÅ

Bernhard spiste en steak, og jeg spiste en grillet laks. Jeg tænkte, at jeg burde
prøve en steak en dag, men tanken om så meget kød på én gang falder mig stadig
svær.

Vi fik en velsmagende øl fra et lokalt mikrobryggeri. Da vi havde spist, gik vi ud
på det store torv, hvor der var opstillet boder med mad og vin i forbindelse med
festivallen. Vi satte os på en bænk ved et langbord nær den store scene og købte
et glas rosé-lignende vin med et navn, jeg ikke husker.
Det var god vin, og det smagte af mere, så vi skiftedes til at hente friske glas fra
forskellige distrikter. Stemningen blev bedre og bedre og pigerne blev kønnere
og kønnere og endelige gik et sigøjnerorkester på scenen som prikken over i’et.
Orkestret fyrrede godt op under flere hundrede, glade publikummer og under en
måne, som nærmede sig fuld, ligesom vi.
Vejret har ændret sig, og temperaturen er faldet med 50%, men det er alligevel
lunt nok til shorts og T-shirt og en let sweater om aftenen.
Mens vi sad dér, så fortalte jeg om artmoney. For at demonstrere fænomenet, trak jeg
den nye/gamle ungarske digtsamling frem og portrætterede Bernhard på første side.
Jeg fortsatte med at tegne nogle af de andre folk omkring os og fik således indhentet lidt
af de penge, som i aftenens løb forsvandt ud af budgettet. Mens jeg tegnede, fangede jeg
en sunget sætning i aftenluften: ”I love you so much, I want to throw you in the river.”
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Over scenen hang et banner og flagrede med festivallens platte ordspil: ”Eurora
Contat – Hung(a)ry for singing.”

GANG I SIGØJNERMUSIKKEN, SZÉCHENYI SQUARE. PÉCS, UNGARN

GANG I DANSEN TIL SIGØJNERMUSIKKEN, SZÉCHENYI SQUARE. PÉCS, UNGARN

INDGANGEN TIL SIMPEL BAR – DAGEN DERPÅ. PÉCS, UNGARN
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HELT ALENE I SIMPEL BAR MED BERNHARD. PÉCS, UNGARN
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Da sigøjnermusikken holdt inde, rejste vi os og gik ned ad gågaden i retning af
vores fælles hjem. Da vi passerede ”Simpel Bar,” hvor jeg før var blevet antastet
af den ”farlige” sigøjner, fik jeg lyst til at se, hvordan det så ud nede i kælderrummet. Så vi endte bag baren med en kold øl og et par bartendere, som var lidt trætte af, at der ikke var andre gæster end os. Vi var helt alene. Men over den anden
øl dukkede folk op, og snart var Simpel Bar fuld af fulde. En fuld IT-konsulent
fortalte, at han arbejdede 20 timer om ugen til en løn, som var ca. 15 gange lavere
end i Danmark. Alligevel var han godt tilfreds og forklarede, at han tjente bedre
end mange andre og sagtens kunne klare sig. Der var hverken ironi eller jalousi
at spore i hans stemme. Han var bare glad.
Da vi endelig gjorde alvor af hjemturen, talte vi om skønheden, mens vi gik. At
lede efter den absolutte skønhed, mens man rejser. Og i hverdagen. I landskabet.
I kunsten. I design og arkitektur. Ikke mindst i kvinden. At være på udkik efter
den perfekte skønhed i kvinden. Blot at se hende én gang i livet. Samle på dette
værdifulde øjeblik og gemme oplevelsen i hjertet for good. Der findes så mange
ansigter. Så mange kroppe. Så mange stemmer og dufte og bevægelser. Men at
finde den perfekte kombination i en enkelt kvinde, det kræver en særlig opmærksomhed og en særlig evne. Og så kræver det held. Men skulle det lykkes én dag at

fange et glimt af hende i blot et split sekund, så er man beriget resten af livet. Så
enkelt kan det udtrykkes, at være en mand.
Hjemme på værelset var taiwanerne netop ved at krybe til køjs. De havde også
haft en sen nat. Snart efter lyset blev slukket, sov vi alle fire som sten. Jeg kunne
altså godt vænne mig til at sove med fremmede. Alligevel savner jeg mit private
rum, men det må blive næste gang.
I dag forbereder jeg mig på at rejse i morgen. Jeg var på stationen og forhøre
mig om busser mod den omtalte Lake Balaton. Jeg spurgte til den lille, stille by,
som Kitty i brillebutikken holdt så meget af. Den staves: ”Balatouszéplak,” men
jeg kender ikke udtalen. Der går en bus klokken 8, og jeg skal skifte bus i byen:
”Siofok. Så var jeg hjemme på værelset for at prøve at Skype Hiromi og børnene,
men de var ikke ”On.” En tyk fyr fra Taiwan havde overtaget Bernhards køje, så
nu skal jeg sove med rummet fuld af kinesere!
Så var det frokosttid. Jeg fandt noget, som må være en slags folkekøkken.
Deres menu var helt uforståelig for mig og ingen talte engelsk. Heldigvis serveredes den samme ret for alle, så jeg skulle blot sætte mig ved et bord og vente. Jeg
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delte bord med to ældre herre, som nikkede høfligt, da jeg kravlede ind på
bænken og tog hatten af. Dagens ret var en tynd suppe med nudler og en
tør fiskefilet med hvide ris. Jeg flottede mig med at bestille en flaske vand,
og det lykkes at spise op, selvom det var et tarveligt måltid. Men situationen
var berigende og prisen var overkommelig. 21 kroner for det hele.
Nu vil jeg rejse mig og se, om jeg kan finde et sted, hvor der er lidt sang og
musik. Suge de sidse, musikalske indtryk til mig fra denne skønne by.

KINESERNES KØJESENG, JOKER HOSTEL. PÉCS, UNGARN
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KINESERNE PÅ JOKER HOSTEL. PÉCS, UNGARN
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FOLKEKØKKENET. PÉCS, UNGARN

SANGERE ØVER PÅ ET GADEHJØRNE. PÉCS, UNGARN

Klokken 17:06
Joker Hostel, Pécs, Ungarn
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Tilbage på Joker Hostel for at skifte til lange bukser, inden det bliver aften. Jeg
fik en sludder med den søde pige i receptionen. Hun studerer jura og er 21 år
gammel. Hun håber at gifte sig med en rig advokat og få nogle børn, mens hun
er ung. I mellemtiden arbejder hun her for 500 forint i timen. Det svarer til ca. 12
kroner. Hun er heldigvis fri for at betale skat, da indkomsten ligger under skattegrænsen. Fem dage i træk har hun siddet i den lille, mørke reception på 12-timers
vagter. Nu har hun endelig fri og har fortalt sin arbejdsgiver, at hun ikke vil tage
flere 12-timers vagter. Hun har underholdt sig selv med at se gyserfilm på computeren og tekste på mobilen med vennerne og læst en tyk bog af Stephen King.
Hun hedder Rebekka og skal nok blive en dygtig jurist, en yndig kone og en god
mor, for hun har gå-på-mod, initiativ og et dejligt smil.

RECEPTIONISTEN, REBEKKA, JOKER HOSTEL. PÉCS, UNGARN

Læner ryggen op ad den store marmorstatue af Sankt Sebastian. Skuer ud over
horderne mens gospelkoret forkynder Guds ord bag statuen, så det gjalder mellem murene på de dekorative jugendstil bygninger. Det var jo ikke min hensigt at
tage del i en europæisk sangfestival, men helt at ignorere så stor en festival i så
lille en by ville være selvfornægtende. Selvfølgelig fylder sangen en del i mit korte
besøg i Pécs. Selvom religion ligger på førstepladsen i min personlige ”Ondskabens akse,” så kan jeg godt beskrive øjeblikket her som religiøst uden at mene
noget ondt med det. Jeg købte en dåseøl fra en kiosk for at spare lidt på mine
sparsomme penge. Jeg sidder på det højeste punkt med ryggen op af marmorpladen nederst i den høje skulptur på det store torv. Med ryggen mod koncerten
og med god udsigt til de hundrede ansigter, som er fikseret mod koret. Børn,
unge, voksne og gamle. De ser glade ud. De smiler og slapper af. Nogle klapper
med på rytmen, mens andre vrikker i hoften. Det er meget sødt alt sammen. Lige
nu i hvert fald. Kun de mindste børn ser mig. Jeg har altid haft god øjenkontakt
med mennesker, som endnu er for unge til at kunne tale. Ikke fordi jeg er vild med
børn, men fordi de ser mig. Og jeg ser dem. Jeg er usynlig for de fleste og kunne
ligeså godt være et genfærd selv på trods af min korporlige tilstedeværelse. Sådan er det bare. Nogle folk er synlige. Andre er usynlige. Begge egenskaber har
deres gode og uheldige aspekter.

Nu er koret holdt inde med at synge. Den religiøse følelse fordamper. Folk bryder
op. Min øl rinder ud. En kølig vind driver over byen. Turens hedebølge er glemt.
Måske ville det være kløgtigt at sigte efter en tidlig aftensmad, inden alle andre
får samme ide, for der er langt flere mennesker i byen, end der er siddepladser
på restauranterne.

SANKT SEBASTIAN. PÉCS, UNGARN
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LÆNER RYGGEN OP AD DEN STORE MARMORSTATUE AF

Klokken 17:48
Det store torv på toppen af bakken med
gågaden. Pécs, Ungarn
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DEN STORE SCENE TIL EUROPA CANTAT. PÉCS, UNGARN
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EN AF BYENS SÆRLINGE. PÉCS, UNGARN
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Så fandt jeg et bord på en restaurant, tog springet fra 10-meter tårnet og bestilte
min første beef tenderloin. Lidt forsigtigt bad jeg om at få den ”well done.” Alligevel er det noget, som rykker ved mine grænser. 25 år uden kød sætter sine spor
i vanemønstret.

givet en krammer, hvor hun med den ene arm holdt ham ind til sin krop, mens
hun stak den frie hånd ned i hans bukser og krammede den lange. Sjovt og frækt
og overraskende, i forhold til, hvad man kunne forestille sig om tyrkisk skik. Men
hvad ved man, når man kun gætter sig frem?

Ved et bord skråt overfor sidder seks danskere og spiser. De sidder tæt nok til, at
jeg kan fange det meste af, hvad der bliver sagt. Det vil sige, jeg hører kun, hvad
ham den blonde fyr med front mod mig siger. Hans stemme er gennemtrængende. Sjovt nok har han også været i Vancouver, ligesom mig. Nu er han her, ligesom mig. Sådan går vi op og ned ad hinanden uden at vide, at vi følges ad.

Min beef tenderloin smagte overraskende godt! Jeg spiste op og har en OK fornemmelse i maven endnu – en time efter det gode måltid.

Jeg henvendte mig til danskerne. De synger ”Barber-shop” og bor på Nørrebro.
Deres kvartet hedder: ”DunkelDirks.” Jeg fik deres kort. De vil gerne synge ved
min artmoney udstilling til oktober og tager sig gerne betalt i artmoney. Lad os
se, om det sker. Jeg har altid min tvivl, når det kommer til løfter.
De tre af dem har faste forhold, men ham, som havde været i Vancouver, er single. Han måtte smutte midt i samtalen, fordi han havde et stævnemøde med en tyrkisk pige. De havde åbenbart haft held med de tyrkiske piger, for en anden havde

BEEF TENDERLOIN OG ”DUNKELDIRKS,” PÉCS, UNGARN

Klokken 18:20
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Klokken 21:13
Joker Hostel Pub. Pécs, Ungarn
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For tidligt at sove. For sent at gå i byen. Jeg skal rejse i morgen tidlig og har derfor forskanset mig på den lokale pub, som tilhører Joker Hostel. Den hedder naturligvis: ”Joker Pub.” Her sidder et par lokale i baren. En ældre mand ved et bord
og kæresten til den platinblonde bartender er netop trådt ind, har indkasseret
et kys og en fadøl og har plantet sig foran storskærmen, hvor der vises fodbold.
Ingen har givet udtryk for at have opdaget mig. Bartenderen var selvfølgelig
nød til at anerkende min tilstedeværelse, så hun kunne sælge en øl. Nu sidder jeg
indhyllet i mit sædvanlige skjold, hvorigennem ingens syn kan trænge ind. Jeg er
her. Jeg er her ikke.
En sigøjnerfyr i blå bukser og blå skjorte kom ind og lånte toilettet. Ham var der
heller ingen, som spildte opmærksomhed på. Det vil altid undre mig, men sådan
er verden nu indrettet.
Bartenderen sidder og holder sin fyr i hånden. Stirrer ham i hans øjne, som dels
er på bolden og dels på hendes ansigt. Jeg har oplevet mange søde kærestepar i
Ungarn. Mange står og kysser. Eller krammer. Eller går hånd i hånd. Bilisterne
har også været søde. De standser ofte bilen og vinker fodgængerne over vejbanen.

PÉCS VAR FULD AF GÆSTER I FORBINDELSE MED SANGFESTIVALLEN. UNGARN
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SET FRA BUSSEN FRA PÉCS MOD SIÓFOK. UNGARN

Fredag den 31. juli, klokken 12:56
Amigó Pizzeria. Siófok, Ungarn

Jeg føler mig lidt som et tumbleweed. Et menneskeligt ukrudt uden rodfæste,
som føres hen, hvor begivenhederne blæser mig. Jeg tog bussen i morges fra
Pécs i retning af Balatouszéplak.

SET FRA BUSSEN FRA PÉCS MOD SIÓFOK. UNGARN

SET FRA BUSSEN FRA PÉCS MOD SIÓFOK. UNGARN
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BUSSTATIONEN, SIÓFOK. UNGARN

Planen var, at jeg skulle skifte bus i Siófok, men stedet syntes at drage mig, så jeg
bestemte mig for at blive. Det var jeg selvfølgelig ikke ene om, for det er sommer
i Ungarn, og der foregår noget i stort enhver flække. Denne weekend afholdes
en vigtig fodboldturnering i Siófok, så jeg rendte straks ind i samme problem,
som under sangfestivallen i Pécs – alle hoteller var fuldt belagte. Min søgen efter
et ledigt værelse førte mig ud til byens dyreste hotel, hvor prisen var knap 100
Euro per nat. Det var lige i overkanten, så jeg traskede dugnakket den lange vej
tilbage mod busterminalen, hvor jeg huskede at have kørt forbi et Best Western
ved navn: ”Hotel Janus.” Dér var jeg heldig at finde et værelse for én nat til 24.000
forint. Dyrt men overkommeligt. Receptionisten viste mig rundt på hotellet, som
inkluderer en lækker, lille spa facilitet. Da jeg sad og pustede ud på værelset, fik
jeg den luksuøse tanke, at jeg skulle blive weekenden over, hvis de kunne finde
plads til mig. Tre nætter i en spa med ro på til at udforske det nye område ville
nok være en god investering på den lange bane. Tænkte jeg. Alternativt skulle
jeg bruge krudt på at hustle rundt for at spare penge med udsigt til at finde alt
optaget alligevel. Så jeg gik tilbage til receptionen, og det lykkedes dem at finde
et andet værelse til lørdag og søndag. Jeg bliver altså nød til at flytte værelse, men
jeg kan blive på Janus. Så nu kan jeg slappe af og tage det stille og roligt. Regningen må jeg indhente, når jeg kommer hjem til Danmark.
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Nu har Amigo Pizzaria serveret en limonade og en skål gullasch, så jeg kan få
opladet de flade batterier. Jeg er ved at vende mig til kød og væmmes mindre og
nyder mere de døde legemsdele.
Netop som jeg var ved at kravle op i min køje på Joker Hostel i aftes, så kom de to
taiwanske piger hjem. Vi faldt i snak og hyggede os vældigt, selvom det var sent.
De var både sjove og begavede. Så dukkede vores fjerde gæst op, den lille, runde taiwanske mand, og han kunne også snakke. Det blev en sen affære på vores
kammer, og lyset blev først slukket ved halvtotiden. Så jeg var noget mat, da uret
ringede klokken 6.
Jeg gav mit visitkort til Taiwan og lod dem vide, at jeg altid kunne kontaktes.
Den lille taiwanske pige havde rejst til mange, eksotiske lande og var sulten efter
mere. Iran, Egypten, Mongoliet etc. Hun spillede cello og underviste i musik på
gymnasiet. 27 år og single. Ønskede sig at finde en soul mate. Det kunne både
være en mand og en kvinde.
Den store taiwanske pige underviste musik i folkeskolen og spillede piano. Hun

var 36 år og single. Følte at hun måtte finde den rigtige mand snart, blive gift og
få nogle børn. Hun bar briller og havde grimme tænder.
Taiwan manden havde sagt sit job op og rejste i tre måneder i Balkan. Hans kone
ville komme og møde ham, når hun fik ferie. Således ville de afslutte rejsen sammen. Han var nød til at finde et nyt job, men han fortalte ikke, hvad hans profession var. Han havde rejst 100 dage i Sydamerika ved en tidligere lejlighed. Han
brød sig ikke om at rejse og var generet ved al det besvær, det involverede at
flytte sig rundt. Han var kort og tyk og gjorde et godt og muntert selskab, selvom
han var ret negativ.
Pigerne fortalte om ”Aborigines” i bjergene i Taiwan. Jeg blev betaget og fik lyst
til at besøge landet.
Jeg tilbragte en times tid helt alene i ”Club Janus” spa på hotellet. Sauna,
jacuzzi og svømmepool. Det var fantastisk! Bagefter fandt jeg stranden og
gik en lang tur. Det meste af søbredden er reserveret de hoteller, som ligger
ud til vandet. Området er indhegnet, så hotelgæsterne kan nyde deres private
strande i fred. I hver ende af en endeløs kæde af hoteller findes adgang til van-
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det for den øvrige befolkning. Vejen bag hotellerne er en ufattelig, lang promenade af barer, restauranter og gavebutikker. Det er fredag, der er et stort
fodboldevent i byen, og promenaden er proppet med velbjergede ungarere.
Det er altså hér de samles, når de skal give den gas! Hårdt pumpede bodybuilder mænd i tatoveringer og bar overkrop. Hårdt pumpede fake boobs barbiedukker med glimtende sandaler og lysende mobilskærme. Teknomusik. Strip
barer. Masser af iskiosker. I aften er fuldmåne. Endda ”Blue moon” fordi det
er anden fuldmåne indenfor én måned. Mon ikke det hele kulminerer ud på
natten i et gigantisk kødorgie indsmurt i solcreme og parfume? Det er bemærkelsesværdigt, hvor få ”andre nationer” er repræsenteret i dette ferieparadis.
Det er næsten udelukkende ungarere, som færdes i gaderne. Enten har de nok
i sig selv, har ikke råd til at rejse ud af landet eller også er søen ikke for alvor
opdaget af det øvrige Europa? Det er trods alt Centraleuropas største sø, så
det burde vel være et oplagt rejsemål?
Byen er delt af en kanal, som kiler sig ind fra det store vandspejl. Kanalen er flankeret med noget så bizart som sørøverskibe. Turister kan købe sig et par timer
som pirater og bruge det til at slå tiden ihjel med.

I kanalens munding ligger en lille havn for lystbåde. Det er ikke kun hvide sejl,
man ser på Balakansøen. Også hvide svaner og kulørte vandcykler. Ligesom ved
Tiszafloden, så virker vandet grumset og beskidt. Det lugter dog ikke. Det er sikkert rent nok. Det er sikkert bare mig. For folk bader uden skrupler. Som i Tiszafloden. Og måske ender jeg selv i de små bølger, for varmen er vendt tilbage og
nåede i dag 35 grader.
Jeg er spændt på, hvad tre dage i spa kan gøre for en ensom mand? Allerede i
dag følte jeg hjernen skærpet i takt med, at kroppen slappede af. Mon sanserne
skærpes også, som jeg oplevede det i gamle dage, da jeg boede i mørke i en kasse? Jeg skylder i hvert fald mig selv at prøve at læne mig ind i den uventede luksus
og slappe fuldstændigt af. Så må jeg se, om det resultere i noget som helst, eller
at det noget som helst er en masse ingenting.
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BYENS VARETEGN. SIÓFOK, UNGARN

HOTEL JANUS. SIÓFOK, UNGARN

ROOM NUMBER 10, THAI TEMA,

CLUB JANUS SPA PÅ HOTEL

JANUS HOTEL. SIÓFOK, UNGARN

JANUS. SIÓFOK, UNGARN
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DEN OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE DEL AF STRANDEN. SIÓFOK, UNGARN

MOLEN MELLEM STRANDEN OG YACHTCLUB. SIÓFOK, UNGARN
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SØRØVERSKIB I BALAKANSØEN.
SIÓFOK, UNGARN

RIDENDE POLITI VED BALAKANSØEN.
SIÓFOK, UNGARN

LILLE HUS OVERFOR HOTEL JANUS. SIÓFOK, UNGARN
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Fredag den 31. juli, klokken 19:13
Amigó Pizzeria. Siófok, Ungarn

Jeg spiste kyllingebryst og græsk salat. Det var svært at fortære fuglen, men jeg
gjorde det i trods. Min første kylling fortæret i sin helhed. Det er ingen dans på
roser at vænne sig til kød. Jeg kæmper mod min egen følelse af afsky. Jeg kæmper mod mig selv. Eller rettere, den konstruktion af mig selv, som er resultat af de
sidste 25 års fint vævede påvirkninger.
Jeg må hellere betale regningen og gå måltidet på plads, mens jeg betragter fuldmånen og de fulde ungarere langs den fuldt belagte promenadesti. Balakansøen
må være Ungarns svar på Danmarks Skagen.
Servitricen på restauranten er kraftigt bygget med torpedobryster og airbag
numse. Hendes smalle ansigt er prydet af de skønneste smil, som hvisker en dybere hemmelighed om skønhedens sande natur. Eller også har hun bare lært,
hvad der skal til for at tjene gode drikkepenge? Lønnen her er sikkert ikke løn
nok i sig selv.

JEG SPISTE KYLLINGEBRYST OG GRÆSK SALAT PÅ AMIGÓ PIZZERIA. SIÓFOK, UNGARN

PROMENADESTIEN LANGS BALAKANSØEN, FREDAG AFTEN. SIÓFOK, UNGARN

PROMENADESTIEN LANGS BALAKANSØEN, FREDAG AFTEN. SIÓFOK, UNGARN
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HOOLIGANS ANKOMMER TIL SIÓFOK FOR AT
OVERVÆRE EN FODBOLDKAMP. UNGARN

FREDAGENS FULDMÅNEN STRÅLER OVER
PROMENADESTIEN LANGS BALAKANSØEN, FREDAG AFTEN. SIÓFOK, UNGARN

DEN LOKALE KIRKE. SIÓFOK, UNGARN

Lørdag den 1. august, klokken 08:35
Hotel Janus. Siófok, Ungarn
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Jeg sov dejligt. Det er bedre for kroppen at bo i luksus. Det kunne være en motivation for at tjene penge, men så er der så mange minusser ved penge som
fokus, at det nok ender med at være en dårlig forretning alligevel. Det er også
en fin morgenmadsbuffet. Jeg må bare lære at have respekt for de lysegrønne
paprika. Mine læber står i flammer, som om jeg har tygget i en brandmand, og
jeg famler mig febrilsk frem blandt de andre madprodukter på tallerkenen for at
finde noget, som kan slukke ilden. Det er da utroligt, hvad et lille, uskyldigt stykke
grønsag kan volde af smerte!
Omkring bordet skråt overfor sidder fire tyske mænd og brummer som bajerske
bjørne. Fra den anden spisestue lyder diskanten fra en baby, der skriger for at få
sin vilje. Ved mit spisebord er Mr. og Mrs. gange 2 plastic fantastic ved af plante
deres morgenmad. De vandrer i pendulfart mellem buffeten i den anden stue og
bordet i stuen her. Mændenes kæmpemuskler og kvindernes kæmpepatter gør
vandringen til en sær dans. De må gå forsigtigt for at holde balancen i deres
ubalancerede kroppe. Når muskelmændene går i klipklapper, så ligner det, at der
sidder en slikkepind fast i røvhullet. De må skyde brystkassen frem og armene ud
til siden, mens de kæmper for at holde vejret i en fin og farlig øvelse, hvor man
samtidig må undgå at prutte under det gevaldige pres.

Der er så mange vidunderlige motiver at fotografere, hvis man var kamerafluen
på væggen, men de bedste billeder bliver aldrig dokumenteret. Selv med en livlig
fantasi er det umuligt at forstille sig den magiske og fabelagtige virkelighed, som
udspiller sig gennem vore sanser. Man kan blot håbe, at denne sansede virkelighed danner lignende indtryk for andre mennesker end ”sig selv.” Det er også
umuligt at vide, men ved sprogets brug kan vi i det mindste pege i en retning og
se, om der er nogen, som genkender sig selv, i det man prøver at formidle.
Folk siger ofte, at de helst rejser med andre, så der er nogen at dele oplevelsen
med. Men oplevelsen kan ikke deles. Den lever sit ensomme liv i sindets dybe
mørke. Hver livsoplevelse isoleret i hver enkel menneskekrop.
Når vi forsøger at dele oplevelsen med sproget og med vores ydres udtryk, så
anerkender vi hinandens forsøg på gensidig forståelse ved at grine eller græde.
Og ved at reagere fysisk eller ved at kommentere på fortællingen i vores fælles
sprog. Men anerkendelsen er blot en formodning. Det billede, som fortællingen
fra den ene fremkalder i forestillingen hos den anden mangler de direkte, sanselige indtryk. Derfor kan vi ikke dele oplevelsen. Dét som vi er fælles om, når vi
rejser, er umuligheden ved at dele oplevelsen koblet med ønsket om det, forsøget
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på det, og troen på, at man kan det og gør det. Det skaber vel en troværdig illusion om tryghed i fællesskabet. Altså det snævre skab, hvor vi har søgt tilflugt for
den ubærlige virkelighed – sammen.
Bjørnenes brummen. Barnets kvidren. Bestikkes perkussion på porselænet. Sandalernes og stolenes slæbetur over stengulvet. Stenvæggenes ræsonnement af
alle lydene tilsammen. Tyskernes tale og den brusende lyd af bilernes dovne lørdagsrejse over den hede asfalt på den dæmpede side af termoruderne. Det kunne
ligeså vel have været med udsigt over havet, hvis ikke Ungarn var så vel forankret
midt i landmasserne.
Det er ikke nemt at rejse alene. At opholde sig tyst og tålmodig i sit isolerede
væsen. Uden forestillingen om at oplevelser kan deles og derfor i den snævre
erkendelse af, at man vil forblive i sit isolationsfængsel på livstid. Men det er OK.
For sådan ér det, og sådan vil det vedblive at være. Så det skal være OK. Og i det
lys er det besværlige at foretrække fremfor det nemme. Og når det valg er truffet
helt og fuldt ud, så står valget ikke længere mellem det ubehagelige og det behagelige, men ganske enkelt mellem at leve eller at vente.

FIRE TYSKE MÆND SPISER MORGENMAD, HOTEL JANUS. SIÓFOK, UNGARN

Nu har jeg spist og spist og spist. Maven svulmer op, og jeg føler mig allerede
træt. Det er bestemt ikke nemt! Og var det ikke for det kvidrende spædbarn, så
ville jeg nok falde i behagefælden og spise videre. Men larmen er blevet for meget,
og jeg må væk fra spisestuen. Må bevæge min udspilede krop. Vække sanserne så
nye oplevelser kan gøre deres indtog i mit isolationsfængsel. For oplevelserne er
min åndelige føde. Min krop og min sjæl. Mit sande Jeg.

Klokken 10:12
Parken udenfor togstationen. Siófok, Ungarn
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Jeg vandrede omkring en times tid. Tog nye veje og betragtede nye varianter af
de samme butikker, de samme varer og de samme ungarske og tyske turister. Jeg
faldt dog over en skjorte af den hjemmelavede, ungarske slags, som måske egner
sig som gave til Hiromi. Butikkerne har åbnet ti klokken 22, så der er ingen hastværk. Nu véd jeg, hvor den findes.
Da det var umuligt at læse tavlen på busterminalen, og der ikke var nogen at
spørge, så gik jeg over på banegården for at forhøre mig om tog til Budapest på
mandag. De går åbenbart hver time, så det burde være en smal sag at komme
herfra. Udenfor stationen fandt jeg et springvand, nogle træer, nogle bygninger,
nogle mennesker og en bænk. Her satte jeg mig til at tegne flere penge under den
brændende sol, mens morgenmaden faldt på plads, og mens personalet gør mit
nye værelse klar på Janus. To ældre damer sad på bænken ved siden af. De ville
også have været emne til et præmiefoto, men igen lod jeg privatlivets fred værne
det vidunderlige skue mod visionens hensynsløse synstyveri.
Damerne delte en brun væske fra en lille, flad flaske. De havde et plastikkrus hver.
Jeg formoder, det var alkohol. I denne hede er det næppe hostesaft. De så ud til
at hygge sig godt og talte også højlydt med en ensom dame magen til på den

næste bænk. Deres lavstammede, tøndeformede kroppe var dækket af usmageligt
tøj, men alligevel fremstod de som smukke. Måske var det deres smil? Eller også
hvilede de blot i sig selv?
En stum tigger kom over og gav mig hånd. Så begyndte han straks at tigge. Jeg
sagde pænt ”Nej, tak” og lod ham smutte med et forlegent smil. Han havde dog
held med sig hos de berusede damer, som alle tre gav ham nogle småpenge. Så
kom han glad tilbage til min bænk. Vel i den formodning at damernes gavmildhed
var smittet af på mig. Jeg gentog pænt mit afslag, og han trillede stumt videre.
Efterlod mig med dårlig samvittighed.
To unge muskelfyre stillede op til foto ved kanten af springvandet. Pigen tog et
bilede, hvor de fleksede deres biceps. Springvandet brusede behageligt bag de
unge løver, så jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Jeg ville jo alligevel ikke
kunne forstå et pip. Så bad muskelfyren med briller en enlig, ung dame på en
fjernere bænk om at tage et foto af de tre sammen. Damen lagde sin tykke roman
i skuldertasken og fulgte med muskelbrillerne hen til springvandet, hvor pigen
poserede glad og i en udfordrende position mellem sine to beskyttere.
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I skyggen under de store træer klumpede nogle hippie-lignende unge sig sammen. De ventede sikkert på toget. De bar enorme rygsække. Jeg spekulerede på,
om den store oppakning kunne forliges med en nøjsom hippie-tilværelse? Men
hvem siger, at man ønsker sig en nøjsom tilværelse, bare fordi man ligner en hippie? Det var nok blot den konklusion, jeg kunne udlede af deres rastafarihår og
de fyldige og farverige posebukser.
Varmen og solen er ved at gøre kål på mig. Jeg kunne selvfølgelig have valgt en
bænk i skyggen, men akvarellerne tørrer så hurtigt, og jeg nyder solen så meget,
at det virkede som en dårlig ide. Nu har jeg også fået selskab af de sorte fluer,
som bider, så det må være tid at trække sig tilbage til mit nye værelse og tage en
omgang indendørs spa i Club Janus. Nu hvor solen står højt, og hvor alle de andre gæster sikkert er ude og nyde hinanden over tre kugler is i papkrus.

BYENS FRISKE PIGER. SIÓFOK, UNGARN

TIGGEREN I PARKEN UDENFOR TOGSTATIONEN. SIÓFOK, UNGARN
UDENFOR TOGSTATIONEN. SIÓFOK, UNGARN

HIPPIE-LIGNENDE UNGE UNDER TRÆ I PARKEN
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Klokken 16:05
Amigo restaurant. Siófok, Ungarn
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Jeg er helt ude af takt, og det passer mig glimrende. For lidt siden nød jeg hotellets Club
Janus spa helt for mig selv, og nu har jeg bestilt et måltid mad midt imellem pøblens faste
spisetider. Det er nemt at være alene, når man
er omgivet af mennesker, men det er et særligt
privilegium at være alene, når alt er tyst.

AFSLAPNING I CLUB JANUS SPA

Klokken 17:42
C-Cocktail Bar ved strandvejen.
Siófok, Ungarn

292

293
Her er skygge under træerne. Og god udsigt til menneskene, som svæver langsomt forbi mit evigt undrende åsyn. Chill-out musikken er tilsat nogle latinorytmer og blæses med en passende styrke ud gennem højtalere monteret på ahorntræernes stammer, der har den alder, som svarer til russernes invasion. Det er
en cocktail bar, men jeg nøjes med en lidt for dyr kaffe laté. Stadig er der ingen,
som ser mig, men til gengæld har jeg udsigt til de fleste herfra første parket. ”Oh,
Guder! Hvor er mennesker dog underholdende at observere!” Jeg er målløs. Ja,
det kan jeg desværre ikke gengive på film. Ej heller på skrift. Synet af det levende
menneske in action skal opleves live for at begribe, hvor ubegribelige vi er i vores
individuelle krop, vores fælles gruppedynamik, vores individuelle mimik og vores
kollektive adfærd, vores individuelle tanker eller mangel på samme. Vores mode.
Vores aktiviteter. Vores tendens til at gøre som de andre, hvilket vi på mystisk vis
opfanger uden at se andre end os selv og vores allernærmeste.
Og det bliver ved i en uendelighed. Strømmen af svævende mennesker for mit
forbløffede åsyn fortsætter i en uendelighed. Ja, som universet selv. Og den byder på uendelig variation og uendelig ensformighed. Menneskene er uendelige i
enhver henseende, og det vil nok gøre en ende på os alle sammen en skønne dag.

Der er andre underholdende elementer. Fancy biler og hurtige motorcykler.
Gamle biler, sjove og finurlige biler. Gokarts. Gyro airboards, cykler og for lidt siden et rullende piano med påskriften: ”Pianoman,” hvor pianisten spillede, mens
instrumentet langsomt trillede op ad vejen.
Og så er der alle de underholdende tanker. Nogle tanker tåler dagens lys, mens
andre tanker er dømt til et liv i mørke. Sådan er det jo med tanker. Nogle vil man
stå ved, mens andre tanker fornægtes. Lige underholdende dog. Om de bliver
skrevet. En tanke er en tanke, når den bliver tænkt, når den kan opleves af tænkeren uanset, om den tåler at blive delt eller ej. Hvem har dog været så naiv at forestille sig total ytringsfrihed som et mål? Den første og sidste modstand vil være
tænkeren selv. Heldigvis, for ellers ville Helvede bryde løs overalt på denne jord.
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Klokken 20:57
Amigo Restaurant. Siófok, Ungarn

Jeg passerede Amigo og opsøgte en fiskerestaurant længere borte, men de havde
lukket, og så måtte jeg tilbage hertil. På et par dage er jeg blevet stamkunde. De
ligger lige ved hotellet, og i god afstand fra strandens alt for dyre etablissementer. Maden er god og tjenerne er søde. Langsomme, men søde. Så her sidder jeg
igen. I aften har jeg bestilt Catfish Stew.
Jeg spiste min stew i stilhed. Kunne ikke lade være at vippe med foden i takt til
den faste technorytme, som langes ud i æteren af en ungarsk DJ med en særlig
frisk stemme. Han må have drukket 10 espressos, inden han kom på arbejde.

dapest. Men jeg er ikke rejst endnu.
Jeg kan se frem til to lækre nætter på
det lækre Janus.
Da jeg kom hjem, tog jeg dagens anden tur i spa. Det er virkelig rart og
afslappende. Noget man kunne kaste
en formue efter uden at føle spild af
penge. Man skal selvfølgelig have en
formue at kaste med først.

Jeg bider negle. I perioder har jeg ladet være. Det har naturligvis været perioder
med en portion indre ro. Som nu. Mine negle vokser ud og skal holdes nede med
en saks. Det er sikkert noget forbigående.
Jeg købte den håndsyede trøje til Hiromi fra en gammel kone i en lille bod på
stranden. Hun var ikke til at handle med, så jeg måtte betale, hvad hun forlangte. Trøjen er meget sød, hvis man er til folkedragter. Jeg håber Hiromi bliver
glad. Den er i hvert fald et udtryk for traditionel ungarsk tøjdesign, for what it
is worth. Der var ikke noget til drengene, så jeg må se, hvad jeg kan finde i Bu-

DEN GAMLE KONE MED SIN HÅNDSYEDE TRØJE TIL
HIROMI. SIÓFOK, UNGARN

Klokken 22:05
Admiral Bar (24 hour service). Siófok, Ungarn

296

297
Jeg var lige ved at gå hjem, da det slog mig, at natten er ung, det er lørdag aften,
og jeg er på eventyr. I stedet for at følge de neon farvede tangtops mod strandvejen, så opsøgte jeg den lokale terminalbar. Stedet er rustikt som en amerikansk
bar i den dårlige del af en dårlig by i en dårligt stillet stat. Folk er lokale og øllet
er billigt. Bartenderen er en hard core kvinde i 50’erne. Klædt som en 17-årrig.
Arrigt tyggende på et tyggegummi. Hun har en sort top med tynde stropper og et
par stenvaskede og heftigt flænsede jeans holdt oppe med en sort læderrem med
sølvnitter. Bukserne er besat med glasdiamanter, som glimter i det spæde lys,
når hun bevæger sig omkring. Hun var sikkert blond i forvejen, men den sidste
smule naturlig kulør er blevet vredet så eftertrykkeligt ud, at man ikke kan skelne
de lange slangekrøller fra en billig paryk.

på hinanden ind imellem. Men det er også ret hyggeligt. Han er et sted i 60’erne.
Lille og tynd med en skarp og let hævet næse. Hans negle er for lange og beskidte
og hænderne uden ring. Han er sten sikkert single. Håndlangeren hjælper med at
rydde af, når han ikke hviler i baren sammen med sin stumme turist. Jeg tror han
lider af samme allergi som mig, for han pudser næse af og til og gemmer servietten i brystlommen på sin hvide, kortærmede skjorte.
Da jeg trådte ind, blev jeg flankeret af en gruppe helt unge tøser. De bestilte
drinks i plastikkrus og forsvandt, mens jeg var på toilettet. Den ene pige gned
sig småfuld og kælent op af mig og kikkede undersøgende på mine nye briller.
Hendes veninde hviskede: ”Do you love me – name sister?” Så de to piger bar vel
samme navn og følte et særligt bånd derved.

Bartenderen bærer naturligvis kæder om halsen. I den ene hænger et kors. Og
nogle solide sølvarmbånd på begge håndled. Sært nok har hun ingen synlige tatoveringer. Hendes makeup er beskeden og hendes sorte sko er flade. Man føler,
at hun har styr på tingene. Hun er ret skøn at se på.

Nu er tøserne væk, men til gengæld er festen begyndt. En af de lokale fyre har
smidt en mønt i jukeboksen. Nu blæses mit højre øre fuld af ungarske hits. Det
skal nok blive sjovt!

Bartenderen har en håndlanger, som åbenbart tager sig betalt i rosé vin. Han sidder ved min side lige nu. Desværre taler han kun ungarsk, så vi nøjes med at kikke

Jeg tror ikke det er rosé de drikker alligevel. Bartenderen hælder fra en 2-liters
flaske og blander det med kulsyre fra en trykflaske. Det serveres i store ølglas
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eller på kande. Flasken står i køleskabet, så det er en kold drink på en varm
aften. Det er meget populært, men jeg har ikke lyst til at prøve. Jeg er glad for
min øl.
Jeg sidder bare her i baren og betragter. Bartenderen bærer små diamantøreringe. Hun hviler sig på en skammel, som er polstret med et orange uldtæppe
med frynser. Hendes mave strutter lidt ud over bæltet og røven stritter en anelse
endnu. Man forestiller sig nemt, hvordan den strittede endnu mere, da hun var
ung. Hvis ikke baren var røgfri, så kunne den være revet ud af det gamle Vesterbro. Sært at de fører rygepolitik på en skummel bar som denne, når stort set alle
ungarer pulser løs dagen lang.
Bartenderen arbejder hurtigt og effektivt og serverer drinks med lynets hast, når
hun ikke tømmer opvaskemaskinen eller fylder friske ølflasker i køleskabet. Hendes bevægelser er logisk effektive og let aggressive. Samtidig multitasker hun
ved at tale med gæsterne og lader til at kende sine stamkunder. Hvis hun ikke ejer
baren, så har hun sikkert arbejdet her i årevis.
Bartenderen har ikke sagt et ord til mig. Og nu har jeg efterhånden hængt her

længe. Hun taler måske kun ungarsk. Eller også siger hendes erfaring, at en stille
kunde måske foretrækker at sidde i fred.
Murstenene i væggen er rødbrune og lakerede. De måler nok 12 cm i tykkelsen
og overgår således enhver mursten, jeg hidtil har set. Kælderlokalet er prydet
med blotlagte loftbjælker med udskæringer. Også disse er dækket med et tykt lag
lak. Bardisken er naturligvis også heftigt lakeret og afslører en lys eg under de
mange lag. Borde og bænke er også i kraftigt træ, men de er bemalede i brun, så
det er svært at bestemme træsorten.
Jukeboksen døde allerede efter to melodier, så nu høres kun opvaskemaskinen, et
ungarsk gameshow på TV og poolkuglerne i lokalet på den anden side af vinduerne med de orangebrune gardiner. Bartenderen går ud bagved gennem et sæt
lignende gardiner for enden af baren. Pludselig er jeg helt alene.
Og så har jeg drukket min øl. Og klokken er 23:05. Og jeg skal beslutte, om jeg vil
blive eller skride. Og det er ikke nemt at vide, hvad der er bedst. Hvis jeg skrider,
så får jeg en god søvn og en frisk start på dagen. Hvis jeg bliver, så sker der måske noget. Måske ikke. I morgen er også en dag, og foreløbig er jeg kun i kontakt
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med bananfluer og nogle flyvende myrer, som sværmer om min barstol. Og et
par sorte fluer…beslutninger…ak!

KAMERAET BÆVREDE AF FRYGT, DA DEN SKRAPPE
BARTENDER PLUDSELIG TRÅDTE FREM AF GARDINET, SÅ BILLEDET BLEV LIDT SLØRRET. ADMIRAL BAR
VED BUSSTATIONEN I. SIÓFOK, UNGARN

ANDREA VED JUKEBOKSEN. ADMIRAL BAR VED
BUSSTATIONEN I. SIÓFOK, UNGARN
ADMIRAL BAR VED BUSSTATIONEN I. SIÓFOK, UNGARN
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JUKEBOKSEN. ADMIRAL BAR VED BUSSTATIONEN I. SIÓFOK, UNGARN

DEN POPULÆRE SANGER, NÓTÁR MARY, PÅ JUKEBOKSEN. ADMIRAL BAR VED BUSSTATIONEN
I. SIÓFOK, UNGARN (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=N0ENM79-2Q0&LIST=PLBBTRDDWEUHHGN-FISOX3Y4TIJOM9WC80)

Video aktiveres – Nótár Mary - Szoszi van (official music video)

Søndag den 2. august, klokken 14:07
Janus Hotel Spa, Atriumgården.
Siófok, Ungarn
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Jeg er netop trådt ud af dagens dejlige spa. Huden føles ren og stram, og jeg
sveder stadig efter saunaen. Skulle ud og lede efter en kop kaffe men kan jo ligeså godt prøve at drikke den her, hvor jeg kan skrive i fred. Bag mig pibler et
lille springvand muntert, mens de sølle, fem guldfisk ser mindre muntre ud. Jeg
tror receptionisten har glemt at fodre dem, for de kom hen til kanten, stak deres
fyldige læber op til overfladen og lavede alle sammen denne tiggebevægelse med
munden, som vi kender fra sultne spædbørn.
Jeg fulgte morgenmaden op med at gå i kirke. Det bliver tredje søndag på rejsen,
hvor jeg går til søndagsgudstjeneste. Det ville ikke gå i Danmark, hvor jeg får
kvalme ved at høre præsten forkynde herrens ord med sin egen ævl. Men her i
Ungarn er sproget blot en lyd. Som springvandet bag mig. Og fiskens smask i
vandskorpen. Også kirkegængerne er en flok sultne sjæle ligesom guldfiskene.
Så jeg nyder oplevelsen fra et andet plan. Som en kulturoplevelse, naturligvis, for
jeg er ikke blevet hellig. Men også som en åndelig øvelse hvor massen af guldfiskenes åndelige sult får kirkesalen til at emme med spirituel energi, som stikker
læberne op fra dybet og kysser lyset.
DAGEN DERPÅ I JANUS HOTELLETS ATRIUMGÅRD MED GULDFISK I NAKKEN. SIÓFOK, UNGARN
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Denne kirke er protestantisk. Det var vel derfor, at vi blot talte 30 gangere? Mest
voksne og ældre men også et enkelt barn. Kirken er bygget i træ og formet lidt
som en norsk stavkirke. Den er flot og inspirerende, når jeg tænker på mine egne
drømme om at bygge ”The Church of Art.” Desværre har de sparet på lamperne
og opsat nogle tavelige arbejdslamper i stedet for en lysekrone eller noget andet
gennemtænkt, som kunne understøtte den gode arkitektur. Det samme kan siges
om højtalerne, som er to store, sorte stereohøjtalere, som står lidt tilfældigt henkastet på svalegangen. Så nær perfektion og så lidt respekt for kunsten – ak! Jeg
smed en seddel i bøssen på vej ud i håb om, at de anskaffer sig nogle nye lamper
og højtalere og sætter prikken over i’et i deres lokale mesterværk.

DEN PROTESTANTISKE TRÆKIRKE I SIÓFOK. UNGARN
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Jeg skulle lige til at kalde det ”A night,” da en ny bevægelse af bargæster trængte
ind i Admiralen. Jeg kunne se, at der måske ville komme lidt mere gang i den, så
jeg bestilte endnu en fadøl og lagde skriveblokken til side.

Vi talte tysk, men det holdt hårdt, for den lille dame i sort havde et ekstremt begrænset ordforråd. Alligevel lykkedes det mig at fange brudstykker af en livshistorie.

En ældre dame kom over til min ende af baren for at sludre med bartenderen.
Mens hun stod ved min side, fik vi øjenkontakt. Hun sendte mig et venligt og
beruset smil. Jeg løftede mit krus og sagde ”Skål!” Og sådan mødtes vi. Andrea
og Jeg.

Hun havde arbejdet tre år som bartender på Admiralen. Derfor var hun ven af
huset og god veninde til nattens blonde bartender, som hun fortalte hed Judith.
Andreas navn var ikke Andrea, men jeg kunne ikke fange den rigtige udtale, så
jeg måtte nøjes med at kalde hende Andrea. Hun kunne heller ikke sige Lars, så
jeg kom til at hedde Laszlo. Andrea havde tre børn, hvoraf den ene vist var 19.
Hun fumlede lidt rundt i de tyske tal, men det lød sandsynligt. To piger og en søn.
Så blev hun pludselig endnu mere fugtig i øjnene og tog fat i min skulder. ”Krankenhaus…,” hviskede hun. Efter en længere forklaring på ungarsk, lod det til, at
det ene af hendes børn var død. Det var svært for mig at vise medfølelse. Både
fordi vi ikke havde et fælles sprog, men også fordi, jeg ikke kunne være helt sikker
på, hvad hun egentligt havde fortalt mig. Var barnet død eller ej…?

Hun havde langt, sort hår med grå striber. En plastikklemme samlede en tot af
håret i nakken og holdt lidt styr på den tørre busk. Hun var iført en sort/hvid kjole med et lidt rodet mønster. En hvid BH stak ud fra kjolen og blottede en fyldig
barm, som var løftet godt og grundigt og klemt sammen i en lille åbning. Under
kjolen bar hun sorte gamacher og på fødderne et par sandaler. Andrea var lav og
bred og vist nok 64 år gammel, hvis jeg forstod hende rigtigt? Hendes blå øjne
var fugtige af sprut, borende af erfaring og sprudlende af spillopper. Øjnene var
pakket forsvarligt ind i et tykt lag maskara, som på en måde virkede ganske naturligt. Andrea hvilede i sig selv.

Efter nogle drinks slog vi over i vores respektive sprog. Andrea fortalte på ungarsk, og jeg fortalte på dansk. Ved at se hinanden i øjnene, når der blev sagt
noget væsentligt, lod det sig gøre at holde samtalen kørende i en times tid.
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Andrea var på vagt, hver gang nogle unge piger vovede sig ind i baren. Hun
bekæmpede dem med musik for at holde dem på afstand. Jeg aner ikke, hvor hun
gemte de mønter, som hun fodrede jukeboksen med, for sedlerne gemte hun i sin
hvide BH, og det eneste hun havde i sin lille, sorte dametaske var to cigaretetuier og en gammel mobiltelefon. Først prøvede hun med ABBA. Det plejede vist
at virke. Nogle unge piger sneg sig forsigtigt bag om ryggen på Andrea, mens
hun var optaget af at bestille endnu et glas af det der rosé brus. De smed nogle
af deres mønter i maskinen, og snart fyldte rapperen, ”50 Cent” lokalet med sin
beskidte mund og sin bombastiske beat. Det ville damen i sort ikke finde sig i, så
hun vendte sig mod modstanderne, som var betydeligt højere og betydeligt kønnere. Jeg behøvede ikke at lære ungarsk, for at forstå, hvad der blev sagt. Snart
bakkede pigerne bort og satte sig ved et bord udenfor. Andrea brugte resten af
sine tryllemønter på at introducere mig til ungarsk visesang.
Efterhånden var stedet pakket med lokale typer. De fleste så lidt skumle ud med
furrede ansigter og nedslidte tatoveringer. En af gutterne kom over og afhørte
mig. ”Was makst du?” Jeg beroligede ham med, at jeg skrev for fornøjelsens
skyld. Han skulle ikke være bekymret for at ende i den lokale avis. En voldsomt
fed mand sidst i 20’erne indtog Andreas barstol og pressede mig op ad søjlen

på min højre side med sin enorme masse. Han stak mig en fyldig næve og vi hilste pænt på hinanden. Han introducerede sig som ”Ferry.” Så pressede en pige
sig ind mellem os, selvom det burde være helt umuligt. Hun havde fjernet sine
øjenbryn for at gøre plads til en permanent øjenbrynstatovering. Det fik hendes
ansigt til at ligne en robot. Hun ville lige hilse på den fremmede, inden de skulle
smutte og tilbød mig en slank pigehånd. ”My name is Dora – The Explorer,” lød
det på dårligt engelsk. De ville vide, hvor jeg kom fra, men de kendte hverken
”Denmark” eller ”Copenhagen.” Det galt også Andrea. Det lykkedes mig aldrig at
forklare hende, hvor mit land lå i forhold til Ungarn. Hun havde aldrig hørt om
”Denmark” og mente, at jeg måtte tage fejl. Andrea fortalte også, at hun ikke kunne få et pas og derfor ikke havde været udenfor landet. Jeg forstod aldrig hvorfor
men kunne godt mærke, at den lille dame levede et lille liv.
Jeg lod den sidste sjat blive i mit ølkrus, så de to bananfluer kunne nyde en godnatdrink i tosomhed, og så sagde jeg godnat. Vi krammede inden jeg efterlod Andrea på Admiralen og Admiralen til de lokale. De fortjente at få resten af natten
for dem selv.
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BALATONSØENS YACHT CLUB. SIÓFOK, UNGARN

Klokken 16:24
BALATONSØENS YACHT CLUB. SIÓFOK, UNGARN

BALATONSØENS YACHT CLUB. SIÓFOK, UNGARN
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Først driver søgræsset den ene vej. Så driver det den anden vej. Frem og tilbage.
Hen til kommoden og tilbage igen. Ligesom dag og nat. Ligesom dig og mig. Jeg
har siddet på kajen med fødderne over bådebroen og betragtet de halvrådne
planter, som driver i overfladen af søens vand. Vandet er grumset og grønt. Det
er sikkert fuld af sunde mineraler, men jeg holder mig på broen. I det hele taget
har jeg holdt en pæn afstand til alt, som lugter af natur på denne rejse. Nu er jeg
så nær, som jeg vil komme, men jeg tager ikke skridtet. Jeg er helt forgabt i os
selv. Vi mennesker som selvfølgelig er lig naturen. Som det rådnede søgræs. Men
vi fornægter det. Og i fornægtelsen spejler vi os og tror på det billede vi ser. Fint
nok. Der er også rigeligt at arbejde med!

SØGRÆS I BALAKANSØEN VED YACHT KLUBBEN. SIÓFOK, UNGARN
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Yachtklubben lyder, som man forventer det på en solrig søndag med 35 grader og
en søvnig vind. Man hører vinden i piletræerne. Når wirerne slår mod de mange
metalmaster på de hvide sejlbåde. Det lyder som bjælder fra en schweizisk reklamefilm. Fra de mange højtalere langs strandvejen i det fjerne har teknorytmerne
fundet melodien. Herfra lyder de som én. Dunk, dunk, dunk. Jeg vipper ufrivilligt
mine fødder til takten. Igen. Føler eftermiddagssolen bage mod min bare ryg.
Ænderne griner og gummisandaler fra bådejerne lyder i real-time stereo mod
plankerne i bådebroen bag mig, når de kommer og går. Frem og tilbage.
Jeg følger fiskenes færd. De klarer sig selv. Ingen behøver fodre dem, og de er fri
for at tigge. De bliver synlige nær overfladen, hvor de nipper til de døende grønbrune vækster, som til stadighed driver frem og tilbage, men ikke hurtigere end
de stribede vandvæsener kan nå at nappe en godbid. Senere vil de selv blive føde
for større fisk. Sådan er det jo. Eller ende på en hvid tallerken i én af de mange
restauranter i turistbyen, Siófok. De kan selvfølgelige risikere at blive overset, og
så må de dø af alderdom.
Det kan jo ske. Sørøverskibene sejler ud og ind. Frem og tilbage. Der er to identiske skibe. Begge med sejl og udkigstønder. Og kanoner og sørøverflag. Og tuYACHTKLUBBENS LYDE. SIÓFOK, UNGARN
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rister og turguides. Når de sejler ud, så affyres kanonerne. Når de kommer retur,
så affyres kanonerne på ny og besætningen synger højlydt med på en ungarsk
sørøversang. Balaton er jo en sø, må man huske. Sørøversyndromet er introvert.
Skibene sejler ud, men de kommer ingen vegne. Hen til kommoden og tilbage
igen. Ligesom Ungarn. Den Habsburgske sejrsros er sunket ned i det grumsede
vand. På overfladen flyder de halvrådne mastodontbygninger med forfaldne art
niveau dekorationer. Frem og tilbage. Men mest tilbage. For man lærer hverken
at tale engelsk, eller tysk, eller fransk, eller kinesisk og især ikke russisk. Så man
taler bare ungarsk, og det er man ganske alene om i den store verden. Helt, helt
alene. Så man sejler sin egen sø og har nok i sig selv. Og måske er det den nye
model, som erstatning for et fejlslået hertugdømme, en fejlslåen kommunisme og
en dødfødt kapitalisme. At vende blikket indad. Mod sin nabo og mod sig selv. At
lade verden dernede forblive en drøm. En romantisk sørøverdrøm. Man skal ikke
nogen steder. Man er her jo allerede.
Når kanonerne brager, så flygter fiskene ned i dyndet. De kender ikke til menneskenes eksistens. De har nok i sig selv. De finder den føde, de behøver. Eller de æder
hinanden. Men når kanonerne brager, så vækkes de fra deres drøm om virkeligheden og gør, hvad alle levende væsener gør, når de vækkes. De går i panik og flygter.

BILUDLEJNING VED BALAKANSØEN. SIÓFOK, UNGARN

BUTIKSVINDUE. SIÓFOK, UNGARN

Klokken 18:23
Amigo Restaurant. Siófok, Ungarn
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Den sidste nadver indtages i den første restaurant. Jeg vidste, hvad jeg ønskede
mig, så det var overflødigt med et menukort. Sådan bliver det, når gentagelsens
lys kastes over fortidens mørke. Gullasch suppe, græsk salat og et glas limonade
med myntesmag. Jeg bestilte salaten, fordi jeg ikke orker mere hvidt brød. Og
for første gang blev suppen serveret uden brød. ”Would you like bread with your
soup?” spurgte servitricen. Ikke den sædvanlige servitrice, men en anden magen
til dog med rød farve i håret. ”No, thanks!” kunne jeg svare, da mit ønske jo allerede var gået i opfyldelse. Jeg er blevet så nem at tilfredsstille.
Igen er det med et vist vemod, at jeg må tage afsked med en by i Ungarn. Først er
det nyt, så er det genkendeligt, og pludselig føler man sig hjemme. Tre dage tager
det, hvis jeg skærper min opmærksomhed.

AMIGO RESTAURANT. SIÓFOK, UNGARN
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Venter på tog til Budapest. Det er lykkes at rejse uden alt for mange planer. Nu
har jeg købt en togbillet til Budapest, men jeg ved ikke, hvor jeg skal sove i nat.
Hver gang jeg rykker teltpælene op, så mærker jeg den rejsefeber, som gør livet
så nærværende. Særligt når rejsen præges af uvished.

VENTER PÅ TOG TIL BUDAPEST.
BANEGÅRDEN. SIÓFOK, UNGARN
GRAFFITI VED BANEGÅRDEN. SIÓFOK, UNGARN

Mandag den 3. august, klokken 09:51
Banegården. Siófok, Ungarn
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PÅ TOGET FRA SIÓFOK MOD
BUDAPEST. ANDEN KLASSE
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Man træder ind i mørket, og lyset tænder. Man forlader lyset og det bliver
atter mørkt. Sådan var det på toilettet. Jeg kunne intet se, før jeg stod midt i
rummet, hvor sensorerne kunne registrere min bevægelse. Det kan være lidt
farligt, når man skal tisse. Det kan også være yderst pinligt, som da jeg skule
lave lort, og det tog så lang tid, at lyset nåede at gå ud, og der var ingen sensor inde i båsen, så jeg var fanget på brættet med bukserne om anklerne. I
bælgravende mørke.
Og sådan er det alle vegne. I hotelgangene. I folks almindelige trappeopgange. I
ethvert offentligt rum, der kun benyttes periodisk.
Er det også et symbol på den ungarske mentalitet eller befolkningens filosofiske
fundament? Der kunne sagtens læses en dybere mening ind i denne foranstaltning. Man træder ind i mørket og lyset tændes, men man véd det ikke på forhånd.
Er det, hvad man kalder ”Leap of Faith?”
Nå, jeg er lige stået af metroen og befinder mig vist i nærheden af centrum. Et
sted mellem Buda og Pest. Jeg trængte til at tisse og købte så en espresso oveni.
Nu er jeg så frisk, som man kan blive i en storby med 35 grader og en stegende

sol. Hvis min fornemmelse er korrekt, så skal jeg gå ligeud langs parken for at
nærme mig bydelen, som jeg i rejsens begyndelse kaldte ”hjem.”

PÅ VEJ OP FRA METROEN. BUDAPEST, UNGARN

Klokken 13:00
Den første- og bedste café. Budapest, Ungarn

324

327
TEKSTEN PÅ VÆGGEN OG EN PINK TELEFON. BUDAPEST, UNGARN
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PÅ VEJ GENNEM GADERNE, SÅ JEG MANGE SMUKKE BYGNINGER I FORFALD. BUDAPEST, UNGARN

Klokken 14:22
Café Vian, Hungarian Cusine, Det
jødiske distrikt. Budapest, Ungarn
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Jeg rejser old-school med papirskort og spørger mig frem med en god portion
mavefornemmelse i baggagen. Jeg har ikke sat mig ind i at bruge min ”smart
phone” som vejviser. Sidste år ejede jeg ikke en smart phone, så der gav det sig
selv. Nu, da jeg har én, skulle jeg mønstre en smule modstand for ikke at benytte
mig af den teknologiske håndsrækning. Men det faldt mig ikke så svært. Jeg blev
endda glad, da telefonen pludselig blev blokeret, og jeg ikke kunne få tilsendt
en PUK kode for at låse den op. Jeg tror den tastede en forkert kode for mange
gange, da den lå i lommen. Og nu er den lukket. Der er paradoksalt nok noget
befriende ved at fare vild. Ligesom der er en ære i at finde vejen uden højteknologi. Folk der ryger, kan altid falde i snak med en fremmed ved at bede om ild. Jeg
ryger ikke, men jeg har en særlig evne til at blive væk og falder således i snak med
folk ved at spørge om vej i stedet for at spørge om ild. Det er en væsentlig del af
rejsen. En vigtig del af oplevelsen.
Og nu er jeg her! Jeg fandt vejen. Jeg fandt lejlighedshotellet, ”All4You,” hvor jeg
boede først. De havde endda en lejlighed til mig, som bliver sat i stand i skrivende
stund.
TILBAGE PÅ CAFÉ VIAN, HUNGARIAN CUSINE, DET JØDISKE DISTRIKT. BUDAPEST, UNGARN

Jeg føler mig atter hjemme på fremmed grund. Det tog ikke tre dage, for jeg har
været her før. Det faldt på plads med det samme.
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Efter rundturen i Ungarn ligner Budapest et sandt metropol. Høje bygninger,
imponerende facader, smarte caféer og smukke mennesker i modetøj. Det højere,
kulturelle niveau høres ved, at der spilles andet end teknomusik fra caféens højtalere. Budapest nærmer sig de store, vest-europæiske byer i finkulturel standard,
og her er også betydeligt dyrere end i resten af landet. Så man føler sig relativt
sikker. Relativt frelst. Hvis jeg undgår ulykker, så er den sidste udfordring blot at
finde ud til lufthavnen, tjekke ind til tiden og borde et fly til Kastrup.

min lynafleder, når sindet er i oprør, og de to lejre slår gnister i deres evindelige
kamp og min gunst.

Når jeg tænker på København, så savner jeg gutterne fra klubben i Nyhavn. Kone
og børn, venner og familie. Atelieret, artmoney og kunsten. Livet som blommen
i et æg. Kunne jeg leve på landevejen? Som den evigt rejsende? Ville jeg kunne
opretholde nysgerrigheden? Ville jeg kunne finde mening i tilværelsen, hvis jeg
var Palle alene i verden? Jeg har leget med ideen om at ende mine dage som vagabond, men er jeg lavet af det rigtige materiale til den slags? Jeg føler at have
et ben i hver lejr og kan ikke føle, hvilken lejr skulle gives op, for at vie mit liv
fuldt ud til den anden. Så længe jeg vakler mellem kernefamilien og landevejen,
så vibrerer krop og sind i konstant ambivalens. Derfor må jeg bide mine negle.
Det er mit anker på dybt vand. En direkte og konkret handling som handler om
at skabe ro og balance ved en kontrolleret beskæring af sit eget legeme. Det er

Det er for varmt til at spise aftensmad. Jeg tog et karbad i stedet. Mens jeg lå dér.
Mens jeg lå i det lune vand. Mens jeg lå alene og nød ensomhedens fred og ro
og frihed. Så begyndte jeg at føle savnet. Jeg savner nogen at røre ved. At føle et
menneskes hud. Et menneske jeg tør elske. At røre ved dén jeg tør elske og fortælle med min berøring, hvad ord aldrig ville kunne beskrive. For er der én form
for kommunikation, som bringer os i nærheden af en fælles forståelse, så er det
at røre ved dén, man tør elske og at blive rørt af dén, som tør elske tilbage. Og det
lå jeg dér og savnede. At kysse. Længe, dybt og inderligt. At trække fra som et
gardin og se morgensolens stråler række fra uendelighed til uendelighed gennem
propillerne på dén man tør elske.

Så, så Lars Christian. Ikke så højtravende! Du sidder jo her nu og skriver om
dig selv og til dig selv. Du har stadig to overnatninger i en sindssygt spændende
storby. Det hele er stadig nyt, selvom du føler dig relativt tryg, og eventyret lever
endnu, selvom du er ved at omstille dig på at rejse tilbage til Danmark. Easy, now!

333
Jeg elsker at være alene, men jeg savner at være to. Og jeg er ikke så ilde stedt
endda, for jeg har kone og børn. Jeg er ikke alene. Vi er fire. Men de er på den
anden side af jorden lige nu, og selvom jeg står ved deres side, når jeg lukker
mine øjne og lader min krop i stikken, så erstatter det ikke den fysiske berøring,
jeg ligger her i det lune vand og savner.

MIN NYE LEJLIGHED I ”ALL4YOU.” BUDAPEST, UNGARN
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Så blev det køligere, og min mave rumler højlydt. Jeg bestilte tortellini. Tjeneren
spurgte, om jeg ville sidde ude eller inde. Ingen sidder inde, og ude er kun få,
ledige borde tilbage. Der er utroligt mange folk i gaderne, når man tænker på, at
det er mandag. Nærmest weekendstemning. Gågaderne genlyder af spiselyde og
latter. ”Smoking or non-smoking, Sir?” ”Non-smoking, please!” Jeg satte mig ved
et bord til fire, hvorpå tjeneren diskret skilte det i to med et passende mellemrum,
så den anden halvdel kunne bruges af andre gæster.

NATTENS LYS I BUDAPEST. UNGARN

Klokken 21:21
Café Vian, Budapest, Ungarn

Ved et lignende topersoners bord til venstre for mig, sad en ældre mand med et
opmærksomt udtryk i et ansigt toppet af med krøllet hår så insisterende gråt, at
det tangerede blond. Han gemte sig bag et par briller i sølvstel. Hans opmærksomhed skiftede mellem hans I-Phone og det lange bord bag mig, som var fyldt
med vrælende franskmænd. Telefonen virkede som et skjold, så det var først, da
han lagde den bort i sin lille, sorte håndtaske, at jeg turde henvende mig med en
indledende bemærkning. ”It is very lively here for a monday night, eh!”
Manden forblev anonym, selvom han virkede ekstrem åben. Han blev ikke længe,
for, som han undskyldte sig, han havde frygteligt travlt med at besøge folk, mens
han var i byen.
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Hov, nu står der igen et par og kysser passioneret på åben gade…bare det
var mig!
Nå, men manden kom fra Belgien, men han havde boet delvist i Budapest de sidste 20 år. 7 måneder i Budapest og 5 måneder i Bruxelles. De 7 måneder var alt
for lidt, og de 5 måneder var alt for meget, sagde han, og lo højlydt. Han havde
aldrig haft et kedeligt øjeblik her i byen. Han elskede Budapest!
I 2011 købte han en lærebog i ungarsk, men han fik aldrig åbnet den. I dag taler
han sproget og er aldeles selvlært. Få minutter efter han var gået, kom han tilbage for at hente en lille, pølseformet sæk, som han havde glemt under stolen.
”My raincoat. I forgot it,” grinede han fjoget, og undskyldte sig med, at han var
Belgisk. Det betyder vel, at de går med livrem og seler i Belgien, for der er ikke
skyggen af regn. Og så forsvandt han for good.
Er han manden, som har nok i sig selv? Er han manden, som har fundet balancen
mellem ensomhed og kedsomhed. Ham som balancerer så elegant, at han når
tørskoet i land på lykkens sandbanke i det oprørte hav af sorg, vrede, fortvivlelse
og desperation? Lyver han, eller keder manden sig virkelig aldrig? Hvorfor har

han så mange venner, og hvorfor spiser han så alene? Er han den rige baron,
som tager en pause fra sin fede pensionstilværelse, eller er han blot en gnier, som
klarer skærene ved at spare på de levende lys?
Én ting véd jeg dog om den ældre mand med det opmærksomme blik. Han er et
mysterium. Og således bliver også han en del af mit eventyr.

Klokken 22:58
Spiler Bistro Pub. Budapest, Ungarn
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Måske er han livsløgner? Den ældre mand med de gråblonde krøller og briller
i sølvstel. Han bærer en kortærmet, hvid skjorte og griner, så man ser både de
øverste og de nederste tænder. Han sidder derovre. Alene ved et tomandsbord
med en Mojito. Ikke sammen med alle sine venner. Ikke travlt optaget med et
overdådigt, socialt netværk. Måske keder han sig endda? Jeg spiste op. Fik en
Genever til fordøjelsen og en kedelig snak med et kærestepar fra Toronto, som
var ”Over there to do Europe.”
I stedet for at gå direkte hjem, så slog jeg lige et smut forbi den populære ”Spiler Bistro Pub.” Da jeg skulle til at sætte mig, så jeg sølvfisken lyse op i sin hvide
skjorte på sandbanken midt i det oprørte menneskehav.
Han vinkede, men jeg følte, at han helst ville undvære mit selskab. Så jeg satte
mig ved det tomandsbord mod hegnet ud mod gågaden, hvor menneskebølgerne
skvulpede dovent op mod banken og tilbage igen. Frem og tilbage.
Selvom jeg sad med ryggen til, så lyste sølvfisken så klart, at jeg kunne følge ham
i krop og sind. Rigtigt nok så drak han skyndsomt ud og passerede mit bord på
vej mod kassen, hvor han ville betale i en fart og slippe ud af klemmen. For han

følte sig afsløret af en irriterende fremmed. Det var kun alt for tydeligt. Og det
brød hans eget billede af hans eget selv sig ikke om. Noget krakelerede. Noget
som burde være intakt for ikke at lade sandheden sive igennem. Livsløgneren
standsede ikke op ved mit bord, men sagtnede blot farten så meget, at det kunne
forveksles med stilstand. Denne gang var hans undskyldning for ikke at gøre mig
selskab, at han skulle tidligt op og tage bussen tilbage til en mindre, belgisk by.
Imens sidder et venindepar og tager fælles selfies på en selfiestang. Den ene dækker et par flasker vand med armene, så de ikke kommer med på billedet. Kun de
to, store fadøl må vises frem for vennerne. Der lyves naturligvis hele vejen rundt,
men pigernes løgn er fjervægt
i forhold til sølvfiskens tunge
spind, som er møntet på at
fange sig selv og rulle sig selv
ind til en puppe og æde sig
selv levende og skide sig selv
et stykke. Fy, føj da!
DEN MYSTISKE MAND MED DE
OPMÆRKSOMME ØJNE PÅ SPILER
BISTRO PUB. BUDAPEST, UNGARN

Klokken 22:58
Spiler Bistro Pub. Budapest, Ungarn
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Jeg sidder stadig og hænger over den øl, jeg bestilte, inden jeg opdagede sølvfisken. Han er for længst krøbet tilbage til sin skovsø, men jeg sidder her endnu.
Helt paf. København kan godt pakke sammen. Selv på en hed sommernats mandag. Her er så meget gang i den, at vi skal helt op på mindst en torsdag for at
matche feststemningen i Danmark. Det er midnat, og festen er stadig tiltagende.
Skal Budapest slet ikke arbejde i morgen?

Nu kan jeg ikke sidde her længere og sutte på den samme, gamle øl. Den er blevet
flad, og det er jeg vist også. Denne mandag nat vil jeg overlade til The Party Troopers og selv trække mig ind i søvnens hurlumhej. I am ready for bed!

Hende jeg tegnede ud af min fantasi som teenager, hvor jeg forsøgte at konstruere det perfekte kvindeansigt, kun ansigtet, sidder et par borde væk. Hun
er ikke så køn i virkeligheden, som jeg havde forestillet mig. Ligner lidt for
meget en fantasi. En drøm. I bedste fald en dukke. Så er Hiromi langt kønnere,
men hende havde jeg ikke fantasi til at tegne, da jeg var dreng. Heller ikke i
dag.
Tre piger som er for unge til at drikke alkohol er blevet fulde ved et bord på gågaden. De griner lidt for højt. Banker deres ølglas i bordet og klapper begejstret
med, når der sker noget sjovt ved de andre borde. De er klokkeblomster på første
åbningsdag. Sødt og forfærdeligt.
SPILER BISTRO PUB, MANDAG NAT, BUDAPEST, UNGARN

Video aktiveres – Budapest, Spiler Cafe on a Monday night. July, 2015.

GADEFEJER VED CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

LÆKKER MAD SOM KAN BESTILLES PÅ CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

Sikke en rædsom kløen i øjnene. Der er noget i luften, som giver mig en svær, allergisk reaktion. Og det går hånd i hånd med en formiddagstemperatur omkring
30 grader, så det bliver nok en stille og langsom vandring i dag. Efter nogen tid
fandt jeg denne hjørnecafé, hvor jeg har søgt ly for solen under et af de store
træer, som måske er årsag til allergien?

CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

Tirsdag den 4. august, klokken 10:44
Café Gerloczy. Budapest, Ungarn
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Jeg har bestilt en let morgenmad. Græsk yoghurt med müesli, frisk appelsinjuice
og en Americano. Jeg aner allerede, at det bliver en sen frokost og en sen aftensmad på en doven dag, hvor det er bedst at være sen.
Der spiller en behagelig jazz piano fra udendørshøjtalerne. Her, væk fra alfavej,
er der næsten ingen trafik, så de små lyde får råderum.
I et gyldent bur ved indgangen til Café Gerloczy, sidder en enlig fugl og synger.
Jeg véd ikke meget om fugle og kan derfor ikke bestemme arten, men det ligner
ingen undulat. Dens fjerdragt er ensfarvet i en grøngul nuance. Lidt lysere på
brystet. Da jeg satte mig, sang den, så det var en fryd. Nu er den gået i stå og
sidder bare på sin pind og kikker rundt på cafégæsterne. Udenfor buret flyver
gråspurvene, mens duerne trisser omkring mellem stole- og bordeben på de slidte marmorfliser. Hvem ville man helst være?
Det er næsten synd, at duerne ikke kan synge. Mon det kun er de små fugle, som
synger? Hvorfor synger de store fugle ikke? En struds ville da kunne frembringe
en fabelagtig sang med sin store brystkasse og lange hals! Ja, for serberne synger, og de store hvaler synger, så det kan ikke have noget med størrelsen at gøre.

Ved bordene sidder dagens, ungarske gæster og konverserer. Nogle virker som
gode venner. Andre taler business. To damer sidder hver for sig. Alene. Som mig.
Man er et andet menneske, når man vågner, end da man faldt i søvn. Noget er
forandret. Måske oplever man det ved, at man er i et andet humør. Måske opdager man det ikke. Men forandringen finder sted upåagtet. Også selv om ”videnskaben” argumenterer for, at ingenting findes, hvis det ikke observeres. Sikke
noget arrogant sludder. Shit happens. Hele tiden. Også uden at vi lægger mærke
til det. Everybody knows. Men det er ikke nok at vide. Det skal også kunne bevises, ellers passer det ikke ind i vores sandhedsbegreb.
Derfor husker jeg andre ting fra de samme oplevelser, end jeg huskede, da det
fandt sted. Hvor sølvfiskens adfærd fascinerede mig i går, synes de ting, han sagde, at virke mere interessant i dag.
Han oplevede folk i Ungarn som meget reserverede, indtil man lærte dem at kende. Og så var de meget åbne og imødekommende. Man behøvede blot at kende
én, hvorefter man blev anerkendt af venners venner. Men indtil man lærte den
første at kende, så blev man ikke antastet. Man var blot en skygge. Så her sidder
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jeg under træet, som får mine øjne til at løbe i vand. Som en skygge i skyggen.
Rigtigt nok lader det til, at absolut ingen har bemærket min tilstedeværelse på
caféen. Jeg prøvede at bede én af de to, enlige damer om at tage et foto af mig.
Blot for at bevise overfor mig selv, at jeg faktisk eksisterer. Hun lånte mit kamera
og tog et foto, men det gav ikke anledning til nogen udveksling af ord.
Udenfor caféområdet er en gadefejer i færd med at holde byen ren. Han er selv så
beskidt i ansigtet som hårene på sin kost. Jeg har lagt mærke til større grupper af
gadefejere eller ukrudtsfjernere, som går rundt i selvlysende veste og laver noget
arbejde, som virker ret nyttesløst. I Pécs så jeg en gruppe på 7 ukrudtsfjernere,
som kravlede rundt på alle fire og trak ukrudt op af nogle nedslidte bede rundt
om en udpint legeplads i en ussel park. Også disse folk virkede så beskidte, at jeg
kunne have forvekslet dem med hjemløse eller flygtninge eller sådan noget, hvis
ikke det havde været for deres vest og den underlige aktivitet. Jeg véd ikke, hvordan det hænger sammen, men man kunne fristes til at tro, at det er en betingelse
for at kunne modtage bistandshjælp her i landet?
Man lever åbenbart fint i Ungarn. I Budapest bruges der mange penge på at spise
ude, og der kører dyre biler rundt i gaderne. Folk går godt klædt, og der er ikke

så tydlige tegn på stress, som man kan observere det i København. Man bevæger
sig lidt langsommere. Folk tjener meget mindre her, men det ser ikke ud til at påvirke levestandarden synderligt. Selvfølgelig må de indrette sig efter forholdene,
og derfor er der nogle, som må bo hos forældrene, fordi de ikke tjener nok til at
betale egen husleje. Den tanke ligger fjernt i Danmark, hvor det det betragtes
som en menneskeret at kunne bo for sig selv.
Jeg føler en tåre løsne sig fra højre øjenkrog. Den glider ned over kinden. Er det
allergi, eller græder jeg? Jeg kan ikke være sikker, så jeg lader den flyde uden at
tørre den bort. På den støvrøde husvæg overfor caféen flyver en gråspurv op til
et lille hul og kryber ind i mørket. Gemmer den sig, eller er den kommet hjem? Og
hvad skal man mene om samfundets mange, store spørgsmål? Hvilken løsning er
den rigtige på vores fælles problemer? Jeg kan sagtens mene, at vi burde skære
ned på sociale ydelser og lade folk klare sig selv eller hjælpe hinanden, men der
det godt eller skidt? Jeg véd det ikke. Jeg kunne sagtens mene, at vi burde hjælpe
folk på flugt. Men skal de have lov at bosætte sig i Danmark og modtage sociale
ydelser på lige fod med statsborgerne? Jeg véd det ikke. Hvis jeg skal danne mig
en mening og ytre mig derom, så vil jeg blive dømt som enten naiv eller direkte
ond. Ønsker jeg det? Eller skal jeg forholde mig reserveret ligesom ungarerne og
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ignorere problemerne som skygger, jeg ikke behøver at tage stilling til? Jeg véd
det ikke, men dette dilemma piner mig.

BYGNING NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

FARLIGT ARBEJDE PÅ EN BYGNING NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN
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BYGNING NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

GALLERI NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

SOVENDE MAND VED BYGNING NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN

POTTEPLANTEMAND NÆR CAFÉ GERLOCZY. BUDAPEST, UNGARN
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Klokken 14:38
Frokost på Café Vian. Budapest, Ungarn
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Et tankeeksperiment på flygtningeproblemet.
Deres problem: De er truet på deres liv i deres eget land.
Vores problem: Vi føler ikke at have plads og råd til at forsørge dem i Danmark.
Som mennesker er vi nød til at hjælpe folk i nød. Sådan ønsker vi at tænke, og
sådan skal vi derfor handle.
Man kunne stille nogle betingelser, som flygtningene må acceptere for at kunne
opholde sig i Danmark.
- Man kan opholde sig i Danmark i 2 år ad gangen, hvorpå sagen skal efterprøves for at se, om man stadig er truet på livet i det land, man er flygtet fra.
- Man får ikke udbetalt penge og har ikke arbejdstilladelse. Man skal derfor leve
uden penge. Danmark sørger for mad og førstehjælp. Man har ikke adgang
til gratis hospital og lægehjælp, men skal tilses af frivillige organisationer som
læger uden grænser, hjemmeværnet, røde kors m.m.
- Man skal bo i de faciliteter, som Danmark stiller til rådighed.
- Hvis man bryder dansk lovgivning bliver man udvist omgående.
- Danmark financierer returrejsen med fly med penge fra ulandsbistand.
- Man kan færdes frit i landet, men der ydes ingen gratis transport.

-

Man behøver ikke lære at tale- og skrive dansk, og der ydes ingen midler til
undervisning.

Opholdet må ses som en foranstaltning for folk i nød, som har skaffet sig ulovligt
ophold i EU ved at krydse grænsen uden pas og tilladelse.
Formålet er at yde akut nødhjælp indtil den livstruende situation er overdrevet,
hvorpå pågældende øjeblikkeligt skal sendes retur til deres ophavsland.
Regningen for flygtningenes ophold i Danmark sendes videre til pågældendes
ophavsland. Betales den ikke, så modregnes beløbet i eventuelle tilskud til landets
regering.
Der vil givetvis være interesse fra frivillige i at gøre flygtninges ophold mere tåleligt. Frivillige skal derfor støttes i deres gode sag fra stat og kommune med midler, som så vidt muligt skal være kostfri. Det er en menneskeret at kunne hjælpe
folk, som har skaffet sig ulovligt ophold ved at bryde loven om færdsel på tværs
af grænser.
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SEXFIKSEREDE SKULPTURER PÅ EN BYGNING
I BUDAPEST. UNGARN

MYSTISKE FODAFTRYK PÅ HVER
SIDE AF SPEJLET I LEJLIGHEDEN,
ALL4U. BUDAPEST, UNGARN. VEDKOMMENDE MÅ HAVE LIGGET PÅ
RYGGEN MED FØDDERNE PRESSET
MOD VÆGGEN FOR AT SPEJLE ET
ELLER ANDET?

MENNESKER KØLER FØDDERNE I VAND. BUDAPEST, UNGARN
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Klokken 20:24
Café Vian. Budapest, Ungarn

Jeg er nok ikke det eneste usynlige menneske, men af gode grunde er det svært
at få øje på andre usynlige. Nogle gange vejer fordelene tungest, hvis jeg ønsker
at være alene eller, hvis jeg ønsker at betragte andre mennesker i mængden. Lige
nu er det ulemperne, som vejer tungest, for tjeneren har ikke henvendt sig for at
tage min bestilling. Af gode grunde, naturligvis, for han kan jo ikke se mig. Jeg
er usynlig.
Så jeg råbte ham an og fik endelig bestilt lidt aftensmad. Nok den sidste i Budapest i denne omgang, for mit fly går klokken 18 i morgen. Grillet tun.
Jeg sidder alene mellem to, små borde. Der sidder et venindepar ved hvert. På
højre side en gravid kvinde i lang, hvid sommerkjole med et blomstermønster.
Hun har allerede klippet sig korthåret, så hun er ved at gøre sig klar til fødsel.
Veninden har sorthvide striber på en let sweater, affarvet blondine med sorte
øjenbryn og røde jeans. Hun har medbragt en fiks cafébordskrog til sin designertaske. Det er da noget ny!
Til venstre sidder en tynd blondine i noget, som ligner en sort undertrøje
med stropper. Stenvaskede jeans med snitter. Hun spreder benene så vold-

somt, at man må formode, at hun er vokset op med brødre. Om livet bærer
hun et bredt bælte i mørkerødt ruskind. Der er store huller i midten med
en messingring og udenpå bæltet er der påsyet nogle lommer. Den mindste
lomme bruger hun til sin I-Phone. Måske gemmer hun pungen i den anden.
Atter noget jeg ikke har set før, og det er ikke at anbefale. Håret er sat op i
en knold. Veninden er korthåret men virker ikke gravid. Hun bærer markante designerbriller, en jeans vest med hvid undertrøje under og hvide bukser med diamantformede, mørke pletter. Hun har beholdt sin blå dametaske
over skulderen. Den hviler mellem hendes lår, mens hun spiser. Og således
kunne man blive ved, men sagen er, at ingen har lagt mærke til mig. Knap
nok mig selv. Og det virker en smule besynderligt, når man er mig, for jeg
føler bestemt, at jeg findes.
Og nu har tjeneren glemt mig igen, for de har ikke bragt min øl. Ak! Så jeg
gik på toilettet og prøvede at fange tjenerens opmærksomhed på vejen tilbage, men han var optaget af at tale med sine kolleger og så mig ikke. Jeg aflyste missionen, trak på skulderne og satte mig opgivende ved bordet. Endelig
kom værtinden med min øl på en bakke, satte den på bordet og mumlede:
”Sorry.”

360

361
Hvad med de andre usynlige, som man må formode eksisterer i betydeligt antal?
Hvordan klarer de sig gennem livet i en verden, hvor opmærksomhed er det nye
sort?

Det er en anden slags rejsefeber, som jeg får, når turen nærmer sig sin afslutning,
og jeg skal sørge for at nå helskindet hjem til mit danske Jeg.

Så, nu kom min tun med grønsager. Igen serveret af værtinden. Hun tilbød at
kværne frisk peber over min tallerken og fortalte, at hun var manager. Hun ville
gerne kompensere for ventetiden ved at tilbyde en gratis dessert. Pludselig er jeg
altså blevet set! Da de så mig anden gang, huskede de den første gang. Og det
var åbenbart pinligt. Eller også blev manageren nervøs for, hvad jeg sad her og
griflede i hidsige ryk. En dårlig anmeldelse? Efter jeg er begyndt at bære briller,
kan jeg vel antages for at være en anmelder af en slags?

CHEESECAKE PÅ CAFÉ VIAN.
BUDAPEST, UNGARN

SIDSTE AFTEN I BUDAPEST. UNGARN

Jeg fik min bonus dessert. En french style cheesecake med hindbærmarmelade.
Den smagte OK, men bunden var brændt så hårdt, at jeg måtte gribe om den med
fingrene for at den ikke skulle skyde af tallerkenen, når jeg klippede en bid af den
med dessertgaflen. Og jasmin te. Jeg turde ikke bestille kaffe af frygt for ikke at
kunne sove. Jeg har bestilt transport til lufthavnen klokken 11 og skal lige nå at
spise morgenmad forinden.
Video aktiveres –
Budapest on a Tuesday night. July, 2015.
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Der er allerede varmt, så Vian har åbnet for deres støvregn, som blæser ud over
patioen fra de store propeller. På gågaden går en dame med 10 cm høje hæle.
Det ser ikke nemt ud, men hun finder det vel nødvendigt? For at nærme mig en
forståelse for kvindens handling, er jeg nød til at sætte mig i hendes sted. Fra det
perspektiv kan jeg også bedre se, hvad kvinden ser i en mand, for umiddelbart
virker det som et dårligt match. Kvinde og mand. Så forskellige i interesser og
behov. Så forskellige måder at tænke og kommunikere. Så forskellige drømme,
håb og forventninger. Men ønsker man noget, som ligner verdens navle, så er
parforholdet svaret. Og det savner vi nok begge, hver især, på hver vores måde,

HVOR EN PASSAGER VENTER MED SINE KUFFERTER

For jeg vågnede en smule forandret og følte derfor ikke den samme fornærmelse,
som jeg faldt i søvn med. Lufthavnstransporten ankommer lige om hjørnet, og
caféen ligger mest praktisk af alle. Desuden var her åbent for morgenmad, mens
de andre først åbner til frokost.

kvinden og manden. Så jeg slipper de høje hæle af syne og vender tilbage til fornemmelsen af den kølige støvregn mod min nakke og lyden af de store, eldrevne
propeller.

SIDSTE ARTMONEY MALEDE JEG I LUFTHAVNEN,

Onsdag den 5. august, klokken 19:48
Café Vian. Budapest, Ungarn

Jeg forlod Café Vian fast besluttet på ikke at komme tilbage. Servicen var så ringe, og jeg var så usynlig for dem, at det grænsede til det fornærmende. Alligevel
sidder jeg her igen og har netop indtaget en morgenmad bestående af yoghurt
og müesli med friske frugter, et glas friskpresset appelsinjuice og en Americano.

Klokken 10:41
Holló Utca (gadenavn) foran hotellet ”All4You.” Budapest, Ungarn
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”You are leaving at the right time. Now comes the heat wave. We should reach
40 degrees today.” Pigen i receptionen illustrerede varmen ved at føre venstre
hånd over panden, mens hun rakte mig de 10 Euro, som var mit depositum på
værelse H613. ”Så er du heldig at stå køligt under Jeres klimaanlæg,” svarede jeg
på engelsk. ”I hope you had a pleasant stay!” sluttede hun og sendte mig af sted
med et ægte smil.
Jeg sidder på en bænk i solen og sveder tran. Jeg tror hun får ret, for det er formiddag, og solen kan stadig nå at indhente adskillige grader op ad dagen. Nu
håber jeg bare, at den minibus kommer til tiden, og at jeg venter på det rigtige
hjørne.

TO CANADISKE BACKPACKERS VENTER PÅ DET NÆSTE FLY

Klokken 11:54
Terminal B, Budapest lufthavn. Ungarn
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So far, so good. Jeg blev hentet til tiden og bragt hurtigt og sikkert gennem trafikken af en midaldrende (som jeg selv) chauffør, som først var lukket som en østers,
men endelig åbnede sig for en samtale, da vi kom ud af bytrafikken. To børn på
6 og 10 har han. 12 timer om dagen arbejder han. 45 år i Budapest har han boet.
Ungarsk og russisk taler han men heldigvis også en smule engelsk. Så vi hakkede
os gennem en god samtale, mens den ene smukke bygning efter den anden for
forbi vinduerne i den lille shuttel bus.
Han foreslog, at jeg skulle komme tilbage i maj-juni. Inden den 15. Juni. Eller
efter den 1. September. Her ville varmen ikke være så ulidelig, og der ville ikke
være så mange turister i byen. Jeg gav ham nogle drikkepenge, da han satte mig
af, hvorpå han glad fulgte efter helt ind til tavlen i terminalen og sikrede sig, at
jeg var kommet til det rette sted.

TERMINAL B, BUDAPEST LUFTHAVN. UNGARN
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Klokken 12:15
Terminal B, Budapest lufthavn,
Bageriet. Ungarn

Jeg kom i god tid. Flyet går først om fire timer, og jeg kan først tjekke ind om
to. Men det er betryggende at være klar i god tid, når der ligger faste planer om
vigtige bevægelser i fremtiden. Lufthavne er altid et spændende sted at hænge
ud, hvis man finder mennesker interessante at betragte. Og det gør jeg. Så jeg
hænger ud i baren i et bageri med front mod de mange rejsende, mens jeg gør
mig livet behageligt med kaffe latté og blueberry muffin.
Den dominerende gruppe rejsende er kinesere. Jeg havde bemærket det hist og
pist i byen, men her i lufthavnen er det mere udpræget. Lige nu er en fjerdedel af
folk i Terminal B kinesere. Det er dejligt at se, at kineserne endelig kan rejse ud og
se verden efter så mange år i ekstrem fattigdom under kommunismen. De er vel
stadig kommunister, men det betyder noget andet i dag, end det gjorde dengang,
da de ikke kunne rejse.
Under hele turen har jeg løst skakopgaver på telefonen. Jeg er ikke blevet bedre.
Jeg overser de samme muligheder og falder i de samme fælder, som inden jeg
rejste. Min rating ligger et sted mellem 1600 og 1700, hvilket vel er OK, men det
bliver aldrig helt godt. Hvis min hjerne er dømt til at leve et liv som halvblind,
så er det ikke min opgave i livet at finde en løsning på flygtningeproblemet. Man

burde overveje at søge råd hos en matematiker eller en dygtig skakspiller i den
slags menneskelige puslespil. Når man så har fundet en model, som passer det
danske samfund, så må næste træk være, at finde en fælles løsning i dialog med
de andre EU-lande. Det er vel derfor vi er sammen. Det skal vi huske og benytte
os af. Flygtningeproblemet er en EU-sag. Ikke blot et lokalt parti skak.

TERMINAL B, BUDAPEST LUFTHAVN, BAGERIET. UNGARN

TERMINAL B, BUDAPEST LUFTHAVN, KINESERNE. UNGARN

Torsdag den 6. august, klokken 10:57
Hjemme i stuen på Frederiksberg. Danmark
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Efter at have sovet trygt i egen seng med påskønnelsen af det mirakel at kunne
rejse ud og komme sikkert hjem igen, så er jeg nu i et mildt stadie af panik, for
Hiromi og børnene kommer i aften, og jeg er nødt til at gøre klar til dem. Samtidig er der en masse opgaver og pligter, som utålmodigt venter på min handling.
Den slags handling vi ynder at kalde, ”Hverdagens gøremål.” Også Hiromi og
børnene skal omstille sig til hverdagen efter deres ophold på den anden side af
jorden. Det er ikke nemt. Heller ikke rart. Men vi gør det uanset. For det gør man
bare. Man føler, at man skal. At hverdagen er livet, og at resten af livet blot er en
ferie. En afstikker. En pause. Livet er en pause.
Jeg havde bragt to dåseøl til lufthavnen i Budapest. De var ikke blevet drukket, så
jeg smed dem med i nettoposen, da jeg pakkede. Men jeg havde ikke lyst til at drikke øl. Alligevel satte jeg mig udenfor Terminal B for at drikke den ene. Så kunne jeg
jo smide den anden ud, tænkte jeg. På bænken, hvor jeg landede, sad en mørkhudet
fyr med mørke solbriller og mørk hat. Han røg en cigaret og så ud til at være alene.
”Would you like a beer?” spurgte jeg og rakte den anden dåse over mod ham. Han
hed Denis og kom fra Australien med aner i Kenya. Han var Kikuyu. Som også min
veninde, Ida, i København. Vi udvekslede en smule swahili og skyllede nogle historier ned med den sidste, ungarske øl. Og så var det tid at tjekke ind.
BUDAPEST LUFTHAVN, DUTY FREE. UNGARN

372

373
I Duty Free købte jeg de sidste, obligatoriske gaver, og snart efter var det tid at
flyve. Mens jeg stod i kø med mit pas og boardingkort, faldt de første regndråber på de store panoramavinduer ud mod landingspladsen. Det gik glat med at
komme videre til lufthavnsbussen, som efter en kort tur over banen parkerede
ved siden af flyet. Nu styrtede regnen ned med vindruestore dråber blandet med
ærtestore hagl. Alle folk løb for livet men kom alligevel ind i kabinen med store,
mørke fugtpletter på tøjet.

PANORAMAVINDUER UD MOD LANDINGSPLADSEN. BUDAPEST, UNGARN

Jeg fik den gode plads nummer 1A forrest med god
benplads og lige ved vinduet. To unge mænd fik pladserne ved siden af på samme række. Den ene gravede
sig straks ned i en tyk bog, mens den anden, en høj englænder, hilste høfligt, inden også han fordybede sig i et
business magazine.
Jeg spændte selen og vendte ansigtet mod lyset. Regndråber gled ned ad den lille, ovale rude og samlede sig
i en aflang pyt langs bundlisten, indtil der blev oversvømmelse og de fortsatte ud over kanten i et kortvarigt
vandfald. Fra kabinens højtalere spillede en popmelodi
med teknoagtig rytme. Mens jeg fulgte dråbernes flugt
og forvandling, syntes de at synkronisere med musikken, som vi kender det fra VU-metret i et gammeldags
stereoanlæg. Samtidig var det utroligt smukt i sit kaotiske system. Jo nærmere jeg studerede sammenhængen
mellem dråbernes dans og musikkens rytme, des mere
overbevisende syntes synkroniseringen.
REGNDRÅBER MOD RUDEN. UNGARN
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Jeg måtte trække mig selv ud af eget spind og ryste observationen af mig som et
løjerligt puds. Selvfølgelig var der ingen sammenhæng. Hvis man skulle begynde
at tro på den slags, så føres man direkte ind på den lukkede. Ellers tak. Livet er
hårdt nok, som det syner, når man skuer det gennem almindelighedens briller.
Jeg vendte mig mod englænderen og rømmede mig. Han kikkede op fra magasinet og smilede høfligt. Jeg indledte med en bemærkning om uvejret, som holdt
flyet tilbage fra afgang, og snart rullede samtalen. Han var på vej til New York
og skulle skifte fly i København. Han skulle over og besøge en ven, som han
havde besøgt for nogle år siden. Dengang så han Statue of Liberty, Central Park
og MoMa. Det skulle han også denne gang. Da jeg spurgte ham, hvorfor han
ikke prøvede noget nyt, svarede han, at det var lang tid siden, så han ville gerne
genopfriske minderne. Den tankegang prøvede jeg så at sætte mig lidt ind i uden
større held.
Jeg spurgte ind til mandens beskæftigelse. Det viste sig, at han studerede teoretisk molekylær mikrobiologi. Et studie hvor han udviklede formler til at forklare
teoretiske spørgsmål i forhold til mikrobiologi. Jeg spurgte ham, hvad det mon
skulle bruges til, og han fortalte, at det kunne bruges til at undervise andre elever

i det samme. Pludselig slog det mig, at hans studier måske kunne forklare fænomenet med dråbernes finurlige mønster. ”Could you create a formular to explain
this?” spurgte jeg ham, og pegede mod ruden. Englænderen fik et eftertænksomt
udtryk i ansigtet, sad i stilhed et stykke tid, mens han studerede dråbernes konstant varierende mønster, hvorpå han svarede: ”I suppose so.” Jeg måtte derpå
bede ham love mig at sende sin formular, så snart den var færdig. For dét han var
i gang med at udregne, var formularen på skønhed. ”The formular of beauty?”
spurgte han forbløffet. Ja, intet mindre!
Stormen drev over, så pludselig som den var opstået. Dråberne holdt inde med
at drive og satte sig fast på ruden som dugperler på et spindelsvæv. Det blev
annonceret, at flyet var klar til afgang og at ,man skulle spænde sikkerhedsselen.
Jeg rettede sædet op og lukkede mine øjne. Med lidt held kom vi helskindet hjem
til København, og rejsen var dermed slut. Det begyndte med inspiration fra videnskaben og sluttede med samme. Først med teorien om tid og slutteligt med
teorien om naturens mønster. Første teori varslede den sidste. Eller omvendt.
På en sær måde fik jeg en fornemmelse af helhed. Af formål. Af mening. En fornemmelse som fortalte mig, at det var rigtigt at rejse og rigtigt at komme hjem.
Fornemmelsen fortalte mig således, at vi skulle nå sikkert frem, og at der ikke var
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grund til flyskræk. Mens flyet rullede ud til startbanen kunne jeg ikke lade være at smile. For sådan må det være med
alting. At fremtiden dikterer nutiden, og at fortiden forklare
fremtiden. Og at livets kaos i virkeligheden følger et mønster. Det skal nok gå op i en højere enhed alt sammen.

FARVEL UNGARN

Tekst – photo + artmoney – Lars Christian Erbou Kræmmer © – all rights reserved
Design og layout – Kenn Clarke

