
Lilla vannlinjer ligger på grønne blader i dammen.  Dammen er omkranset av grå 

stener.  Bak står trær.  Løvtrær.

                  Jeg sitter og skriver på Sanskriti Foundation, en art-residency en times tid 

fra Dehli.  Skriver på romanen Morgengry.  Deler av handlingen foregår i India.  Det 

er veldig bra å være i India, for å få detaljer til å kunne beskrive scener.  Og gjøre 

research om det åndelige, spiritualiteten i India.  Har hatt det i tankene lenge, men 

han som står Gud nær, har foreslått at jeg gjør det nå, for Norge er oppbrukt.  Alle de 

stedene jeg har vært, har jeg vært så mye på at Bahaullah har vendt seg til å være der, 

og er blitt ille der også.

                   Sitter ved skrivebordet som står ved vinduet som vender ut mot parken.  

Bak meg står en divan til å slappe av på.  En liten kjøkkenkrok   til å lage kaffe.  En 

trapp går opp til andre etasje.  Til soveværelset, med en balkong der det går an å sitte 

ute, og se utover parken, museene og spisesalen.  Studioene er konfortable og flotte.

                 Holder på med siste del av bokmanuset. Med tittel Morgengry.  

Hovedpersonen, Irene er i Haifa.  Hun sitter ved Babs gravmæle.  Middelhavet 

strekker seg ut foran henne, topazblått.  Terasser går ned til hovedveien som fører til 

Middelhavet.  Hun blir kjent med en Bahai, og lærer mere om Bahai-troen.

                Har skrevet manuset en gang.  Dette er andre gangs gjennomarbeiding.

Lyset er nesten hvitt.  Solen har passert Zenit.  På bakken ligger løv.  Trærne har 

begynt å felle blader.



Irene og veninnen går nedover Boulevarden.  

                Alle restaurantene er godt opplyste.  De hvite stenhusene  er vakre i lysene 

fra lampene.  

                    ” Dette er reataurantområdet i Haifa”   

                     Bahaullah sier  setninger. Det gjør det vanskelig for meg å skrive.

                     -  Dette er forlystelsesområdet i Haifa.  Med restauranter, diskotek og 

nattklubber.

                    -  veldig fint her, 

                      -  Irene syns det er et veldig fint område.

                      Bahaullah kommer med en ny setning.  

                      Jeg gir opp.  Føler det er umulig å skrive.

Studioene for bildende kunstnere ligger i et slags rekkehus i to etasjer.  Balkonger, 

med gitter i rødmalt stein.  En varm, rødlig farge, en jordfarge.

                    Går bortover mot veien som går rundt hele parken.  Hvite skyer på 

himmelen.  Utydelige figurer som er vanskelig å se helt hva er.

                    Trær på begge sider.  Fuglene synger.  Sanskriti Kendra er som et 

paradis.

                    Et pavehode, hovmodig,  ligger avhogget på et stort fat, som et 

grisehode som blir servert på et stort fat med frukt.  Gud lager bildet i skyene.  



                 Ettroms murhus, med enkle tak.  Her bor arbeiderne.  To-tre stykker 

arbeider i rengjøring, kokk, servitører, en fem-seks stykker arbeider i parken.

                Gud lager bilder på bilder i skyene.  Han tegner Bahaullah som et uhyre.  

                Tekstilmuseet.  Samling av stoffer og tepper, fra hele India, fra forskjellig 

tid.

               Store hester i Terracotta, i rødlig varm farge.  Krigere, nokså stramme, også 

veldig store, i Terracotta.  Står ute.  En del av terracottamuseet.

               Gud lager bilde på bilde hele dagen.

Gud lager bilde på bilde hele neste dag.

Trær og busker.  Går tur langs stien som går rundt hele Sanskriti Kendra.  

Naturområde.  Med trær.  

                      Har med meg fotografiapparat, for å få tatt noen bilder av bildene Gud 

lager i skyene.  Er så mange bilder og så mange flotte bilder at jeg føler jeg må 

benytte sjansen.  

                     Bildene har begynt å dabbe litt av.

                    En åpen plass, med leirjord, og kjøkkenhager. 

                    Gud lager bilder av noen uhyrer.  Minner om langstrakte dinosaurer.  

Men de er ikke særlig tydelige.



                    Tar fram kameraet, og forsøker å fokusere.  Men syns ikke bildene er 

gode nok.

                  Noen skyer blir til et bilde av Bahaullah.  Et ondskapsfullt ansikt.

Solen varmer huden min.  sitter ute i bakgården ved studioet mitt.  Mur i grå stein går 

rundt hele bakgården.  Hvit Bouganvilla dekker muren ut mot naturområdet.  Sitter i 

BH for jeg har ikke tenkt på å ta med bikini.  Det er høst, otober.

                         Reiser meg for å hente papirene med bønner og tekster.  



                    - Ta på deg en bluse.

                     Stemmen er vennlig, kjærlig.

                     Tar på meg en blå bluse, en indisk bluse med mønster rundt halsstykket.

                     Setter meg ut igjen.

                      Tar fram papirene og begynner å lese.

                       -  

                     Ber.

                     - Jeg elsker deg.

                      Stemmen er klar og tydelig.  

                       Jeg blir glad, veldig glad.

                       Gud er som et slags lys.  Et sirkelformet lys.

                        Føler hans nærvær.

Vannliljene er lilla.  Mørk lilla, og lys lilla øverst på kronbladene.  De hviler på det 

blå vannet.  

                       Vannliljedammen ligger utenfor forfatternes studioer.  

                        Står og ser på vannliljene.  De er vakre, har aldri før sett så vakre 

vannliljer.



                      En lyskule, fortettet lys, omtrent så stor som en fotball, treffer på 

venstre side av hodet mitt.  Der Bahaullah pleier å være.

                Gud slår Bahaullah.  

                 Dette gjør han igjen i løpet av de neste dagene. 

Stiene i parken er opplyste.  Det er stille ute.  Beboerne har gått tilbake til studioene 

sine etter middagen for å slappe av.  

                      Jeg ligger på divanen i stuen.  Er trøtt etter middagen.  Ser ut mot 

mørket.

                    Jeg tenker på å synge en slags skillingsvise som jeg har diktet.  Om 

Bahaullah.

                   - Skal vi synge sammen.

Gud er som et lys, en stor sirkel av lys.  Føler hans nærvær.

                    - Nå er det jeg som har makten.  Nå er det jeg som hersker.

                      Nå er det jeg som har makten.  Nå er det jeg som hersker.

                      Gud synger sammen med meg.  Føler sangen blir forsterket, når vi 

synger sammen.

                      - men jeg er bare så ensom, så ensom, så ensom.

                        Jeg er bare så ensom, så ensom, så ensom.



                        Siste del går delvis i fistel.

                        - Er det ikke koselig å spøke med Gud?

                     Sier han som står Gud nær.

Sitter og skriver på internettsiden min, Misused by Bahaullah.  

                  Har lest Prayers and Meditations by Bahaullah.  Har lest bønn etter bønn, 

og oppdaget at Bahaullah opphøyer seg selv.  

                  Han gjør seg større enn alle andre profeter som har vært.  

                   Skriver sitater fra Prayers and Meditations, og sammenligner med sitater 

fra Skjulte Ord, en av de tidligste verkene som Bahaullah åpenbarte.  For at folk kan 

lese og sammenligne og se at Prayers and Meditations er en forfalskning, det er ikke 

Guds ord.

                  Har lest bønn etter bønn av Prayers and Meditations, og oppdaget at 

Bahaullah opp høyer seg selv.

                 Han gjør seg større enn alle andre profeter som har vært.

                Lager en egen del om det på den siden jeg kaller : Is the Writings falsified?

                Overfører sitater fra Prayers and Meditations som dreier seg om det.



- Bahaullah opphøyet ikke bare seg selv, han sa også at han var Gud.

                   Han som står Gud nær forteller meg dette.  Han høres sint ut, sint og 

opprørt.

                  Ligger på divanen i stuen og slapper av.  Mørket er tett ute.  Alle 

kunstnerne er i studioene sine og slapper av etter middagen.  Roen har senket seg.

                  Første gang han som står Gud nær forteller meg noe nytt.  Noe som jeg 

ikke kan se selv.

Leser Tablet of Visitation, en bønn som brukes på fødselsdager og høytidsdager 

tilknyttet Bahaullah.

                   ”with but a movement of Thy Pen Thine Injunction ”Be Thou” hath been 

enforced

                    And all created things have been called into being

                    And all the Revelations have been sent down”

                      Sitter ved skrivebordet.  Bladene på løvtrærne skimtes i lysene fra 

lyktene.  Er stille ute.

                      Ser at Bahaullah faktisk sier at han er Gud.  At han har skapt alle ting.  

At han er skaperen av alle ting.

Mørket er tett.  Alle mennesker har gått til ro.  Alle fuglene har gått til ro.  Er natt.



                    Ligger på divanen.  Ser ut på mørket.

                    En sirkel, oval, kjærlighet, men et slags halvmørke. Sterkere enn vanlig.  

Føler Guds nærvær.  Føler kjærligheten. 

                    Er sint, sint på Guds vegne.  Syns det Bahaullah har gjort er nedrig.

En varmrød blomst, i plantene som dekker hagemuren.  Røde roser, store, på en stor 

roseplante.  Fuglene synger.  

                    Sitter i hagen til Devna, hun som har ansvaret for kunstnerne på 

Sanskriti Foundation.  Hun har et hus i Jaipur, i Rajasthan, som hun har lyst til å 

gjøre til en art-residency.

                    Er deilig å sitte her.  Fredelig og godt.  Veldig konfortabelt.  

                    Har hele huset for meg selv. Akkurat nå er det ingen andre gjester her.  

Devna og familien kommer bare i helgene.

                    Solen varmer deilig.  Det er Januar.  Det går an å sitte i solen noen timer 

om morgenen.

                    Devna og familien var her i ferien.  Nyttårsaften satt vi på terrassen og 

grillet.

                   - Varanasi er veldig korrupt.  Brahminene tar forferdelig mye penger for 

en begravelse.



                    Ray sitter ved grillen.  Snur på noen pølser.  Veldig brun, nesten rødbrun 

under det svarte håret.  Stor og kraftig.  Fyldig.

                   Har nettopp vært i Varanasi, eller Benares, indernes hellige by, på 

research.

                    - En gang i året er det pilgrimsreise til en øy som ligger utenfor Calcutta, 

Indias østligste punkt.  Vi har vært der en gang med guruen vår.  Et hellig sted.  Shiva 

har tilknytning der.

                     Pent ansikt, under tykt,sort hår med fall.  Devna sitter på en stol borte 

ved terassemuren.  Bak skinner stjernene.

               Hun forteller om gururen som Ray og hun har i Rishikesh.  Han bor i 

fjellene, i Himalaya, i nærheten av Rishikesh.

               Er forbauset over hvor mye overtro de har.  Begge er utdannede mennesker.  

Universitetsutdannelse.

Terrassen er stor.  Går langs hele andre etasje.  Trær og busker fra hagen sees over 

murveggen.  Blomstene på buskene har begynt å blomstre.  Det er vår i Jaipur.

                 Sitter ved skrivebordet og skriver.  

                 Værelset mitt ligger i andre etasje med utgang til terrassen.  Det er stort, 

det største værelset i huset.  Malt i blått.  Et veldig fint værelse.  

                 Skrivebordet står under vinduet som vender mot terrassen.  Buskene i 

hagen rager over terrasseveggen.



-  Bøkene mine foregår stort sett på Sri Lanka.

                   Halvlangt grålig hår og bart.  En spinkel, liten skikkelse.  Han sitter i en 

kurvstol oppe på scenen.  Snakker om bøkene sine.  En forfatter fra Sri Lanka.

                   Hodene til publikum, rekke på rekke.  Vi sitter på komfortable stoler 

trukket med hvitt stoff.  Alle følger oppmerksomt med.

                   Mange engelskmenn, men også en god del indere.

                 Det er Jaipur Internasjonale Litteraturfestival.

                 Syns ikke denne presentasjonen er så veldig interressant.  Hadde tenkt å 

høre på et foredrag om myter, men det er avlyst. 

 

                    


