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TAMARA PRESS ER ET MEGET GODT NAVN. 

Som tårer under den hellige kvindes øjne 

har kunstneren anbragt to perler. Ved 

siden af billedet af den hellige kvindes 

sorgfulde ansigt har et andet menneske 

anbragt en smal papirstrimmel med disse 

maskinskrevne ord: ”Den følgende dag 

læser jeg i avisen at Johan Borgen 

er blevet belønnet med den nordiske 

litteraturpris.” Denne papirstrimmel 

er blevet gul på grund af solen som 

kommer ind gennem vinduerne om morgenen 

og også bestråler billedet af den hellige  

kvindes sorgfulde ansigt. Tamara Press 

er navnet på en kvinde som var særlig 

dygtig til at kaste med diskos, såvidt 

jeg erindrer. Ved tilbagekomsten fra en 

fabelagtig tur til Galicien kommer jeg 

til at tænke på navnet Tamara Press og 

skriver det mange gange på et stykke  

papir. Tamara Press er et meget godt navn. 

Ikke langt fra billedet af den hellige 

kvinde med perler under øjnene har nogen 

anbragt et billede af en japansk  

bambuslund og ved siden af bambustræerne 

et billede af et stykke råt kød, omgivet 

af en skive tomat, et salatblad, en kniv 

og en gaffel. Jeg er vendt tilbage fra en 

fabelagtig tur til Galicien. Det er længe 

siden Johan Borgen fik den nordiske 

litteraturpris, såvidt jeg erindrer. Det 

er ikke længe siden jeg har spist en god bøf. 

Den hellige kvindes tårer kan ikke tørres væk. 

Tamara Press er kun et navn. Japan 

er et fjernt land: Ved hjælp af gardiner 

kan jeg forhindre morgensolen i at 

bestråle kunstnerens værk. 

(Jørgen Leth, Det går forbi mig, 1975) 

 

 

 

 



Forbrydelse 

Jeg keder mig 

          derfor smiler jeg 

          derfor barberer jeg mig 

          derfor besøger jeg skrædderen 

          derfor bruger jeg penge 

          derfor hengiver jeg mig  

                       til forbrydelsens sødme 

(Jørgen Leth, Det går forbi mig, 1975) 

 

Der er ikke andet 

Der er ikke andet en det der er 

og der er ikke noget at sige, derfor 

siger jeg i stedet at jeg i dag 

har udvekslet kærtegn med min elskede 

og har deltaget i to måltider 

med mine børn og bevæget min krop 

frem og tilbage i disse rum, og at jeg 

i dag har siddet ubevægelig i lang tid 

og set mennesker bevæge sig og udtale sig 

i billede efter billede, og at jeg nu 

har anbragt mig midt i stilheden alene 

for at lade livet fra fjernsynet flyde 

gennem min hjerne og ud i tomheden 

på dette stykke papir. 

 

(Jørgen Leth, Det går forbi mig, 1975) 

 

 

 

 

 

 

Der er rod udenfor 

Der er rod udenfor 

nogle huse som misklæder hinanden 

en himmel som ikke er værd at tale om 

fugle som flyver hid og did 

et meningsløst udsnit af et bjerg 

et miskmask af menneskestemmer 

som ikke kommer hinanden ved 

lyde af al mulig aktivitet 

som jeg ikke gider vide hvad er 

kun herinde er der orden 

musik som kan skiftes ud 

en lampe som kaster et jævnt lys 

på disse ord jeg sætter på linje. 

(Jørgen Leth, Glatte hårdtpumpede puder, 

1969) 

 

  
































































































