Pär Thörn, Lygten, København 9/6 2009,
14.59 – 15.41, reportage, direkte (forskudt)
14.59 begynder Pär på 3. kapitel af Röda
Rummet, (alfabetisk). Han fortæller noget
om en maoistisk sekt. 5 gange Aristoteles.
Og nu ’att’. 15.02 færdig med ’att’, Videre
med ’av’. Nå, det var ikke så længe. Nu B.
15.04. Vi er nået til C. Og straks videre til D.
Nu næsten syngende ’den’. 15.07. Allerede
ved E! Det går strygende. 15.08, vi er ved F.
’För’ lyder som en sirene. Ordene forvandler
sig. 15.12: G. H bliver en ordentlig omgang.
Bliv dog færdig med det ’han’. Tak. Åh, så
kom ’hans’. Nu lukkede nogen døren udefra,
det gad drukkenboltene udenfor fandme ikke
høre på mere. 15.17. Vi er kommet til I. Det
er ret sjovt. Pärs stemme har det fortsat
fint, lyder det som om. 15.19. Så ramte vi
’jag’. Og lynhurtigt videre til K. Hvem mon
Kristina er? ’Kvarter’ efter tyve minutter. Og
hvem er Lundell? Hvis han hedder sådan?
Ellers er der ikke mange navne, ikke mange
personer åbenbart? Jeg har aldrig læst Röda
Rummet. Jeg har aldrig læst Stridberg [sic].→

Nå, Montanus var med? Jeg har dog set Ett
Drömspell eller hvordan det nu staves. Det
var i London. Opsætningen var flot, men
jeg husker ikke noget som helst. Det var i
Barbican. ’Nogot’ nu. Update: 15.25 og vi er
ved ’och’. Puha! Vi er iøvrigt fire publikummer.
Dvs. de tre øvrige optrædende og arrangøren.
Jeg gad vide om der er lige så mange ord, der
begynder med s på svensk som på dansk?
6 bind af ODS. Det starter nu. 15.29. Vi
begynder at kunne se en ende på det. En af
publikummerne gav op her ved ’syllogisme’.
Så! 15.35 og vi er ved T. ’Tiden’. Og ’till’. Er
der to l’er i det? Jeg kan ikke stave på svensk.
Jeg tror ikke engang det kommer til at vare
tre kvarter. T er snart færdigt. Det blev det,
mens jeg skrev sætningen. Nu er det næsten
bare V (men først ’upp’). Og ’ur’. Og ’ut’.
15.40. Så er der kun de tre sidste vokaler
tilbage. 15.41. Det er næsten slut. Det er
næsten ’över’.
Martin Larsen

