Brev N10
Død eller ikke død (endelig)
Mens der tænkes i kapitalisme og Genève-konventioner, udfører de deres
massakrer. Det er deres næste Baturyn, ligesom under Peter I. Samtidig med, at
hele Europa udtrykker dyb bekymring. Nej, jeg kan ikke lade være med at kommentere. For der er allerede indført censur af nyheder selv her, og vi får snart kun
en filtreret version af sidste uges nyt. Eller de fordrevne fra de forskellige steder,
der kommer til os og fortæller os, hvad der egentlig foregik der.

- Galia, hvor faldt den?
Selv nu er der ingen, der rigtig ved, hvor endnu en raket faldt, hverken
naboerne, borgmesteren, forsvaret eller orkerne. Hvilke enheder er der, hvor
kæmper de og med hvem? Alt er blevet blandet for længe siden, og nyhederne
bliver efterhånden mudrede, som en sur suppe.
I løbet af disse to uger eller de næste to, bliver der sagt. Vil hele verden
virkelig fortsætte med at se på, med lie så stor interesse? Vil de følge med i, hvordan begivenhederne udvikler sig her. Vil de beundre, hvordan vi står over for
horderne her, i Bandera-bilerne importeret fra Europa? Det er et rent plot for
filmindustrien, 4 cowboys med Javelin-missiler mod en kolonne af kampvogne.
Hej, Chornobaivka 10.0 (*Chornobaivka: en lufthavn tæt på Kherson, som tidligt i
krigen blev overtaget af russiske styrker. Sidenhen blev lufthavnen angrebet fra
ukrainsk side, og efter sigende er russiske generaler omkommet under angreb).
400 journalister fra alle verdens førende publikationer sidder nu på de
stemningsfulde caféer i Lviv og samler beviser på, hvordan vi arbejder frivilligt
her over hele landet. De får skudsikre veste og termiske kameraer. Men alle vores
nabolande har allerede sat deres grænser, de har brug for deres våben selv.
Vi vil give jer humanitær hjælp, men I vil ikke få beskyttelse. Vi er endnu
i Ukraine endnu ikke europæiske nok til, at de kan værdsætte vores liv. Mens
Chernihiv, nu afskåret fra de sidste livliner, er ved at blive den næste humanitære
katastrofe, samler Haag beviser og verdens militære rating er med en vis grad af
usikkerhed ved at sænke ork-hæren fra anden- til femtepladsen.
Nå, det ser ud til at være alvorligt. Men det er måske stadig ikke nok til at
NATO, eller i det mindste én hær i verden, kan gribe ind overfor denne afskyelige
forbrydelse mod menneskeheden. Og forhindre gentagelsen af vores
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Politikerne er for mestendels inkompetente. Men de skriver gode taler om
menneskelighed og tolerance, økonomiske sanktioner. Alligevel er hverken FN,
NATO eller de 20 største militærmagter i stand til at beskytte civile på planeten.
Og det véd ‘den-der-burde-være-død’ godt. For i hele 2021 byttede han sig til
denne krig med 100 meter olie og gas til Europa, og nu hælder han denne krig
nemt over os med sine vingede tornadoer.
Ingen er i stand til at gribe ind. Kun tiden, kampen og vores vilje, som vil
afgøre de næste to uger, hvorefter de endelig løber tør for brændstof, kanonføde
eller måske to uger mere og så to mere...

Vil dø eller vil ikke dø
Han kommer til at dø, men hvor mange flere får han taget med sig fra
sit eget og vores levende folk, i alles påsyn? Alle ser og venter. Og jeg er bitter
over det. For jeg så engang sådanne situationer på gaden. Hvor en bølle slår og
ydmyger alle på skift. Og alle står og ser på. Ordløst, mens han tæsker løs på et
udvalgt offer, der ligger på jorden.
Han går roligt ned gennem rækkerne og vælger det næste offer. Og alle
står i tavshed og ser på, hvem han vælger. En som ikke viser ordentlig respekt.
Jeg ønsker ikke at tale om fred på nuværende tidspunkt. Eller at gætte på,
hvornår han dør. Det jeg vil er at krydse den indre røde linje og hente et våben.
I det mindste gøre noget for ikke bare at stå stille der og betragte denne geopolitiske udtværing. Den, der er bange for en vis ubalance i kontinentets styrker,
foreskriver blot regelmæssige undersøgelser.
Jeg ved ikke, hvor meget mere energi jeg har til at smile, foregive at være
en øko-frivillig, en solstråle-mand, og give interviews, sende foto af mig selv med
stråhat. Jeg har tilsyneladende bare brug for en pause, en sceneskift, en slags
forandring. En pause fra de filtrerede nyheder.
Og bagved filteret blev der skudt mod en kolonne traktorer, som fredeligt
kørte ud på marken for at så. Jeg vil virkelig gerne se befrielsen af Kherson,

i det
mindste Kherson. Det kan vi bare ikke, det MÅ vi ikke tillade. Mens nogen stadig
er tilskuere til et kapløb, bliver andre bombet, skudt og pakket. Det er vores folk.
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