Poul Høi: Eftertanke - den dag verden begyndte forfra (uddrag)
(Berlingske Tidende 29/12 2001)
Der er dem, der hævder, at det hele begyndte 11. september.
Det begyndte for Lauren Manning, en kontorarbejder, som blev forbrændt i World
Trade Center. Hun hørte sig selv ytre ord, hun aldrig havde troet, hun skulle sige:
»Lad mig dø, åh, lad mig dø.«
Det begyndte for de mange mennesker, som lærte at skrive med den anden hånd, som
lærte at gå med en protese, som lærte sig selv ordene til fadervor og at overleve i et
hus, der pludselig var blevet tyst.
Der er dem, der hævder, at det hele sluttede 11. september.
Det sluttede for Mohamed Atta, som kronede sit had med held, og som - mens han
påkaldte den almægtige Allah - styrede en Boeing 767 ind i World Trade Center.
Det sluttede for de mange mennesker, som havde levet et liv i fred, og som blev
krigens første ofre, og det sluttede for de efterladte, der ikke kunne leve med
tomheden.
Men sandheden er formentlig, at det hverken begyndte eller sluttede den dag.
Det begyndte tre år tidligere i Hamburg, 44 år tidligere i Saudi-Arabien, 418 år
tidligere i Wien, 1.400 år tidligere i Mekka, og det sluttede ikke i New York, Mazare-Sharif, Kabul, Jalalabad, Kandahar eller for den sags skyld Tora Bora. Det var ikke
- det er ikke - en forhekselse, der kan hæves med et fingerknips; det fortsætter hver
dag, når posten kommer, og hver nat, når helikoptere og jagerfly afpatruljerer mørket.
Historien er de hændelser ud af millioner af muligheder, der ender med at blive til
virkelighed, og man kan tænke sig selv til søvnløshed over de småsten, der kunne
have kuldkastet forløbet. Hvis en østrigsk tapetsersvend havde solgt lidt flere
malerier, hvis det havde regnet den dag i Dallas, hvis en hellig kriger havde mærket
tvivlen. Men det er i bund og grund en meningsløs disciplin. Som amerikanerne siger:
Hvad du ser, er hvad du får, og 11. september var en af de dage, da mennesker,
begivenheder og strømninger mødtes, og hvor det hele blev føjet sammen og parret
og forløst i et ravage, i et Götterdämmerung uden guder.
11. september blev en af de dage, som vi alle drejer om, et hængsel, og det er, hvad
denne historie handler om.

