Nytår
Det er med en vis lettelse, man kan konstatere, at året er omme og et nyt begyndt. Og så er det i øvrigt
lige meget med årstallet – om det hedder 2006, 1906, 1806, ja såmænd om det hedder 1706, for det
har altid været det samme år efter år.
Fortiden ligger i den retning, og fremtiden ligger i den retning, og her er vi.
Sådan har det altid været – og det er så alt det, vi ved.
Fortiden skændes vi meget om. Hvornår var det nu, det var!
Jeg kan tydeligt huske, at det var i 1986, for morbror Orla havde lige fået en bil, og det fik han først,
da han arvede efter Carla, som lige nåede at blive firs i efteråret 1985!
Carla blev ikke firs i 1985 og slet ikke i efteråret, for hun var født i maj, det ved du godt, og så var
det slet ikke ham, der arvede, men Gertrud det skind, hun fik aldrig lov til at beholde noget – alt skulle
hun aflevere – først mødommen - og så alt.
Og sådan fortsætter det med årstal og det, man kalder begivenheder, og de stiger som farvede balloner
mod himlen og forsvinder ind i en verden af udødelighed, hvor sjælene – for tidsfordriv selvfølgelig
– sidder i dyb samtale om, hvornår det nu var, at Orla fik ny bil – ”Han var nu sådan en sød dreng
med de blødeste, lyse krøller. Det var bare synd, at han blev gift med den mokke……hun stjal vel
hele arven fra ham!” sukker Carla og slukker for TVet.
Men også de rigtige begivenheder, det der hedder HISTORIEN, bliver taget op til revision og nysyn.
Fortidens helte, som førte landet gennem svære år og onde tider og gjorde det, for at folket ikke skulle
lide som resten af verden, ja de må i deres himle (Højre og Venstre) høre sig udråbt som kollaboratører
og fedtspillere, der for ussel mammon gik fjendens ærinde, mens alle, der dengang blev lagt for had,
fordi de bragte andres liv i fare, nu bliver udråbt til de virkelige helte, som ej heller i dag ville have
forsømt en rask dyst selv langt herfra.
Skade, at Amerika ligge skal så langt herfra (En sidste rest af HCA-året) lyder det i kor fra den
samlede og harmoniserede regering under direktion af P. Kjærsgaard, mens Skaarup med bister mine
slår stortrommen og Thulesen Dahl har slået låget op på flyglet, så man rigtigt kan høre, at han spiller
stuerent.
Sådan er det med fortiden. Den er der for at blive lavet om efter behov, og den er så i øvrigt altid lige
lang, for det, der forsvinder i glemsel bagude, bliver lagt til i den anden ende som fodtrin i sne.
Men fremtiden da? Hvad nyt?
Intet nyt fra fremtiden! remarkerer den absolutte bondesøn med slægtsromanens alvor i blikket.
Skattestop til evig tid – ingen slinger i valsen – det nytter ikke. Nul tolerance.
Velfærdskommissionen var kun for at få tiden til at gå, mens Sander er ude et øjeblik for at reklamere
for nye stopklodser til grundforskningen.
Næh – ét har vi lært af Stalin. Fremtiden kan betinges, og vi har valgt at sige stop, og derved bliver
det.
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