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Til min ven, ”Jøde-bøsse-neger-anarkisten”

Forord

”Når nu du har så meget at udsætte på Danmark, hvorfor bliver du
der så?” – Hvorfor går folk i zoologisk Have?1

Her følger fortsættelsen på mine to første tankedagbøger. Emnerne er i dette bind hovedsageligt kultur, navnlig farvet kultur, køn
og sex-kultur, nogen dele undervisningskultur samt polis-kultur
(by, land, politi og politikere).
Er dette så et racismeskrift vil en diskretionær læser måske
tænke. Næ, eller i så fald kun hvis uden censur, det er mig, der er
sur, U-censur. Bliver det så ”Kraft durch Freude”, eller Friede
durch Kraft, durch Freud eller Freuden? Sagt med andre ord: Fred
eller Freud? Freud, tak. Hans fortyskede efternavn oversættes tillige ved glæde, ikke kun lidenskab. Tanken om enhver fredsommelighed, fredstilstand og fredede zoner, forbliver historiske
kort-varighedskloner, uden permanente tanketroner. Så længe
menneskene ikke søger den egne navnløse og emotionsløse
grundværensmodus, vil enhver hippitær tanke om fredelig konstans være utænkelig, og tanken om at alle(wo)mand skulle være
1

Med tak for lån af H.L. Mencken, Prejudices, 6. bd. (1919-27).
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opmærksom på samme, umulig: menneskeartens hor-moner tager
undertiden et hvil, men refleksionsløs væren (læs: dumskabelig
væren) hviler aldrig.
- Og dog! Selv den dummeste menneskehund kan undres, jeg
indbilder mig – uforbederligt bestandigt - eksempelvis, at også
dette skrift vil kunne undre enhver hund (m/k), om ikke andet
drypvis, ord og tanke, linje for linje, blad for blad, om så uge for
uge, uden bad. Og dog 2: DK er jo miniputten hvor analfabeter
kan både læse, skrive og tale, har de fineste diplomer, stillinger og
titler (– med lån fra en PH-beskrivelse). I reglen er dansken vel
mere bukstavelig end egentlig bog-stavelig.
I det mindste er tekststykkerne denne gang ganske korte, tilpasset danskere, kun få stykker er i nærheden af fem sider og en enkelt
på et dusin blade, og alle kan de læses på tværs af enhver kronologi, der aldrig kan forblive, med en dansk kliche, ’dogmatri’. Jeg
ynder denne gang anvendelsen af ordet ’dog’ ligefuldt, måske
endog alt for fulgt, påfulgt, førfulgt, efterfulgt og forfulgt, men det
er måske netop den allestedsnærværende og herskende dogmatik
som frembyder, fremtvinger brugen – og så doxa, som man vel
også er ’dog’ for at øse af – en hund efter at dokke i depot, arkivere
og persiflere, på op til flere lag og menneskeslag, uden plag - så
dog.
Ligegodt følger her nok en tankebog. Nu 3 farvevalører: den
kulørte, den sorte og her den orangehvide. Filosofi uden filter, ucensureret, og filosofisk. Alle referencer til de to tidligere bind i
rækken er forkortet UC I-II. Kronologien i nærværende bind er
løs, og for illustrationsteksternes vedkommende, bryder de enhver
tanke om tempiske topoi: der gives steder, såvel navnløse som
tidløse. Forkortelserne P og V henviser til hhv. det mandlige og
kvindelige køn imedens B = Bryst, og R = Røv. Andre enkeltbogstavsforkortelser er de vanlige til politiske partier, der vil fremgå af sammenhængen på trods af kanske uvanlige sammensætninger (fx A / S = Socialkammeraterne).
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Og endelig, som noget nyt: nu stort set ingen fodnoter – heri ligger der dog intet EU-politisk; tværtimod. 3’eren, er ligesom de
foregående 2, hinsides partipolitiske positioner.

Ulrik Huusom, landzonen, den 2. juli 2016.
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