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JUST KIDS er en smuk kærlighedshistorie, der begynder som et eventyr og
ender som en elegi. Et boheme-romantisk erindringsbillede af et svundet New
York, tegnet med vemod og nærvær. Erindringskunst af fornemste karat.
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Patti Smith er forfatter, musiker og billedkunstner.
I 1970’erne vandt hun anerkendelse for sin nyskabende
blanding af poesi og rock. Det dybt originale debutalbum
Horses – med Robert Mapplethorpes berømte coverfoto –
anses for at være et af de 100 bedste albums gennem tiderne.
Siden har hun udgivet et dusin studie- og livealbums.
Patti Smith havde sin første kunstudstilling på Gotham
Book Mart i 1973 og har fra 1978 været i stald hos Robert
Miller Gallery. I 2002 viste Andy Warhol Museum en stor
retrospektiv udstilling af hendes værker, Strange Messenger.
Og i 2008 præsenterede Fondation Cartier pour l’art
contemporain i Paris en omfattende udstilling af hendes
tegninger, silketryk, fotografier og installationer.
Patti Smiths første digtsamling var Seventh Heaven
fra 1972, og gennem årene er det blevet til en hel del
udgivelser. Foruden poesi og sange har hun skrevet
musik- og kunstkritik. Hun har modtaget en stribe priser
inden for de kunstarter, hun bevæger sig imellem. I 2005
modtog hun den franske stats fornemste kunstner-ærestitel
Commandeur des Arts et des Lettres. I 2007 blev hun
optaget i Rock and Roll Hall of Fame.

Tyve år gammel stiger Patti af bussen i New York. I håb om husly banker hun
kort efter på hos venner i Brooklyn, de er flyttet, men inde i lejligheden ligger
en ung fyr og sover, i bar overkrop og med perlekæder om halsen. Patti har
mødt Robert. Lykketræf eller skæbne? Deres livstråde snor sig fra da af i et
uløseligt spind, som kærester og siden soulmates.
Patti, den unge pige, der har skippet fabriksjobbet i South Jersey for at
søge liv og mening i storbyen. Og Robert, den irsk-katolske alterdreng fra
forstæderne, der cirkler rundt i city som en ung drømmer på stoffer. De er
sultne, ludfattige og oprørske. Det er den hede sommer ’67, og rundt om dem
buldrer det på alle fronter. De to slås dog for det basale: mad og husly – og det
vigtige: den kunstneriske ambition. Begge opnår de en dag verdensberømmelse,
Patti Smith som poet og performer, Robert Mapplethorpe som eksperimentel
fotograf. Her handler det om vejen dertil.
I 1969 flytter de ind i det sagnomspundne Chelsea Hotel og dermed også
ind i tryllekredsen af berømte og berygtede, som i den periode gjorde New
York til verdens kunstscene par excellence. Med centrum omkring det runde
bord på Max’s Kansas City, hvor Andy Warhol holdt hof. Et i dag stærkt
mytologiseret miljø, som Patti Smith genopliver for os fra sin helt egen vinkel,
indefra og nedefra.
Godnathilsen til Soakie fra Blue – til Patti fra Robert –
Chelsea Hotel, 1. september 1969, parrets toårsdag, som de
fejrede med en tur til Coney Island, hvor også fotoet på bogens
forside blev taget. Patti skriver:
“Jeg elskede turen ud til Coney Island. Bare forestillingen
om, at man kunne tage ud til havet med undergrundsbanen,
var magisk. Jeg var helt fordybet i en biografi om Crazy
Horse, da jeg pludselig blev nærværende og så på Robert.
Han mindede om en af karaktererne i Brighton Rock med sin
hat a la 40’erne, sin sorte netundertrøje og de mexicanske
sandaler. Vi kørte ind på stationen. Jeg sprang op, fuld af
forventning som et barn, og puttede bogen tilbage i sækken.
Han tog min hånd. Intet var mere vidunderligt for mig end
Coney Island med dens sandede uskyld.”
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er var stegende hedt inde i city, men jeg gik stadig rundt i min regnfrakke. Den gav mig selvtillid, når jeg gik fra sted til sted og søgte
arbejde, og det eneste, jeg havde på cv’et, var en kortere ansættelse på
en fabrik, stumper af en ikke fuldført uddannelse og en perfekt stivet
servitriceuniform. Det lykkedes mig at få et job på en lille italiensk
restaurant på Times Square, der hed Joe ’s. Efter kun tre timer på min
første vagt lykkedes det mig at hælde en tallerken med Veal Parmigiana
ned over en kundes jakkesæt, og jeg blev fyret. Da jeg vidste, at jeg aldrig
ville klare den som servitrice, efterlod jeg min uniform – kun en lille
smule plettet – sammen med de matchende sko med kinahælene på et
offentligt toilet. Min mor havde givet mig den hvide uniform og de hvide
sko, havde investeret sine forhåbninger på mine vegne i det udstyr. Nu
lignede det en buket slatne liljer, efterladt i en hvid vaskekumme.
Selv om jeg færdedes i den tykke, psykedeliske atmosfære på St.
Mark’s Place, var jeg ikke forberedt på den revolution, der var på vej.
Der hang en ubestemt, men foruroligende paranoia i luften, en understrøm af rygter, opsnappede fragmenter af samtaler om en forventelig
fremtidig revolution. Jeg sad der bare og prøvede på at forstå, hvad der
foregik, mens hashtågerne bølgede omkring mig, og det er måske derfor,
mine erindringer er så drømmeagtige. Jeg flåede mig vej gennem et tykt
spind af kulturens bevidsthed, som jeg hidtil ikke havde anet eksistensen
af.
Jeg havde levet i min verden af bøger, hvoraf de fleste var skrevet i det
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19. århundrede. Selv om jeg var parat til at sove rundt omkring på bænke,
i undergrundsbanen og på kirkegårde, indtil jeg fandt et arbejde, så var
jeg ikke parat til den konstante sult, der gnavede i mig. Jeg var en mager
skabning med et højt stofskifte og en stor appetit. Romantikken kunne
ikke kvæle mit behov for mad. Selv Baudelaire var nødt til at spise. Hans
skrifter indeholdt mange desperate skrig om mangel på kød og porter.
Jeg skulle have et job, så jeg blev meget lettet, da jeg blev ansat til at
sidde ved kassen i uptown-afdelingen af boghandelen Brentano’s. Jeg
havde foretrukket at bestyre lyrikafdelingen i stedet for at slå beløb ind
for salg af etniske smykker og kunsthåndværk, men jeg kunne godt lide
at kigge på nips fra fjerne steder: berberarmbånd, halskæder af afghanske
skaller, en juvelbesat buddhafigur. Det smykke, jeg bedst kunne lide, var
en enkel halskæde fra Persien. Den var lavet af to emaljerede metalplader
bundet sammen af tykke, sorte tråde spundet med sølv og lignede en
ældgammel, eksotisk skapular. Prisen var atten dollars, en hel formue.
Når der ikke var travlt, tog jeg somme tider halskæden op af æsken, fulgte
med en finger kalligrafien, der var præget ind i den violette overflade,
og digtede fortællinger om, hvor smykket stammede fra.
Kort tid efter at jeg var startet på arbejdet der, kom den unge dreng,
som jeg kortvarigt havde mødt i Brooklyn, ind i butikken. Han så helt
anderledes ud i hvid skjorte og med slips, han lignede en katolsk skoledreng. Han forklarede, at han arbejde i Brentano’s downtown-afdeling
og havde en tilgodeseddel, han gerne ville bruge. Han brugte lang tid på
at studere alle sagerne, perlerne, de små porcelænsfigurer, ringene med
turkis.
“Jeg vil gerne have den her,” sagde han til sidst. Det var den persiske
halskæde.
“Åh, det er også min favorit,” sagde jeg. “Den minder mig om en
skapular.”
“Er du katolik?” spurgte han.
“Nej, jeg kan bare godt lide katolske ting.”
“Jeg har været alterdreng,” sagde han leende, “jeg elskede at svinge
røgelseskarret.”
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Jeg var glad for, at han havde valgt det smykke, jeg også ville have
taget, men ked af at se halskæden forsvinde. Da jeg havde pakket den ind
og rakte den til ham, røg det ud af mig: “Du må ikke give den til en anden
pige end mig.”
Jeg blev straks flov, men han smilede bare og sagde: “Det skal jeg nok
lade være med.”
Da han var gået, så jeg på den tomme plads, hvor halskæden havde
ligget på et stykke sort fløjl. Næste morgen lå der en mere fint forarbejdet
kæde på dens plads, men den nye havde slet ikke samme primitive mystik
over sig som det persiske smykke.
Ved slutningen af min første arbejdsuge var jeg stadig både sulten og
hjemløs. Jeg begyndte at sove i butikken. Jeg gemte mig på toilettet, mens
de andre forlod butikken, og når nattevagten havde låst, sov jeg på min
frakke. Om morgenen så det bare ud, som om jeg var mødt tidligt. Jeg
havde slet ingen penge og gennemrodede personalets lommer efter
mønter, så jeg kunne købe kiks med peanutbutter i automaten. Modløs
af sult fik jeg et chok, da der ingen lønningspose var til mig på lønningsdagen. Jeg havde ikke forstået, at den første ugeløn blev holdt tilbage,
og jeg gik grædende ud i garderoben.
Da jeg kom tilbage til min disk, lagde jeg mærke til en fyr, der listede
omkring og iagttog mig. Han havde skæg og var iført en nålestribet
skjorte under en af den slags jakker med ruskindslapper på albuerne.
Butiksbestyreren præsenterede os for hinanden. Manden var science
fiction-forfatter, og han inviterede mig ud at spise. Selv om jeg var tyve,
genlød min mors advarsel om ikke at gå med fremmede i mit indre. Men
udsigten til en middag gjorde mig svag, og jeg sagde ja. Jeg håbede på,
at fyren, der jo var forfatter, ville være okay, selv om han snarere lignede
en skuespiller, der spillede forfatter.
Vi spadserede ned til en restaurant i bunden af Empire State Building.
Det var første gang, jeg spiste på et pænt sted i New York. Jeg ville
bestille noget, der ikke var for dyrt, og valgte sværdfisk til 5,95 dollars,
den billigste ret på spisekortet. Jeg kan stadig se tjeneren sætte tallerkenen
foran mig med en stor klump kartoffelmos og et stykke sveden sværdfisk.
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Selv om jeg var meget sulten, havde jeg svært ved at nyde det. Jeg kunne
ikke slappe af, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle håndtere situationen,
eller hvorfor han gerne ville spise sammen med mig. Jeg følte, at han
spenderede en masse penge på mig, og begyndte at spekulere på, hvad
han forventede til gengæld.
Da vi var færdige med at spise, gik vi hele vejen ned til byen. Vi gik
mod øst til Tompkins Square Park og satte os på en bænk. Jeg sad og
overvejede forskellige flugtmuligheder, da han foreslog, at vi gik op i
hans lejlighed for at få en drink. Så er det nu, tænkte jeg. Nu var vi
kommet til det punkt, min mor havde advaret mig imod. Jeg kiggede mig
desperat omkring, ude af stand til at svare ham, da jeg så en ung mand
nærme sig. Det var, som om en lille port åbnede sig mod fremtiden, og
ud trådte drengen fra Brooklyn, ham, der havde valgt den persiske halskæde – som besvarelse af en teenagers bøn. Jeg genkendte straks hans
lidt hjulbenede gang og hans uglede krøller. Han havde cowboybukser
på og en fåreskindsvest og bar flere perlekæder om halsen – en hippiehyrdedreng. Jeg løb hen til ham og greb ham i armen.
“Hej, kan du huske mig?”
“Selvfølgelig,” sagde han med et smil.
“Jeg har brug for hjælp,” busede det ud af mig. “Vil du ikke nok lade,
som om du er min kæreste?”
“Jo, selvfølgelig,” sagde han, som var han ikke spor overrasket over
pludselig at møde mig.
Jeg trak ham med hen til science fiction-fyren. “Det her er min
kæreste,” sagde jeg stakåndet. “Han har ledt efter mig. Han er virkelig
vred. Han vil have, jeg kommer hjem nu.”
Fyren så spørgende på os.
“Løb,” råbte jeg, og drengen greb min hånd, og vi fór af sted, tværs
gennem parken og ud på den anden side.
Forpustet sank vi sammen på en fortrappe. “Tak. Du reddede mit liv,”
sagde jeg. Han modtog denne nyhed med et forundret udtryk.
“Jeg har aldrig fået fortalt dig, at jeg hedder Patti.”
“Jeg hedder Bob.”
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“Bob,” sagde jeg og så rigtigt på ham for første gang. “På en eller
anden måde synes jeg ikke, du ligner en Bob. Er det okay, at jeg kalder
dig Robert?”
Solen var gået ned over Avenue B. Han tog min hånd, og vi gik rundt
i East Village. Han købte en Egg Cream til mig i Gem Spa, på hjørnet af
St. Mark’s Place og Second Avenue. Det var mig, der talte mest. Han
smilede bare og lyttede. Jeg fortalte ham historier fra min barndom for
første, men ikke sidste gang: om Stephanie, om engen og om square
dance-hallen på den anden side af vejen. Jeg var overrasket over, hvor
veltilpas og åben jeg følte mig i hans selskab. Senere fortalte han mig, at
han var på et syretrip.
Jeg havde kun læst om lsd i en lille bog, Collages, af Anaïs Nin. Jeg
kendte intet til den narkotikakultur, der udfoldede sig i sommeren 1967.
Jeg havde et romantisk syn på stoffer, anså dem for at være noget nær
hellige, forbeholdt poeter, jazzmusikere og indianske ritualer. Robert
virkede slet ikke så forandret eller mærkelig, som jeg ellers ville have
forestillet mig det. Han var charmerende, sød og drillende, lidt genert
og meget beskyttende. Vi slentrede omkring indtil klokken to om natten,
hvorefter vi begge, næsten i munden på hinanden, indrømmede, at vi
ikke havde noget sted at gå hen. Vi lo ad det. Men det var sent, og vi var
trætte.
“Jeg tror, jeg kender et sted, hvor vi kan være,” sagde han. Den fyr,
han sidst havde boet sammen med, var bortrejst. “Jeg ved, hvor han
gemmer nøglen. Jeg tror ikke, han ville have noget imod det.”
Vi tog undergrundsbanen ud til Brooklyn. Hans ven boede i en lille
lejlighed på Waverly, i nærheden af Pratts campus. Vi gik igennem en
gyde, hvor han fandt nøglen gemt bag en løs mursten, og vi låste os ind
i lejligheden.
Vi blev begge generte, da vi var kommet ind, ikke så meget fordi vi
var alene sammen, men fordi det var en andens hjem. Robert gik i gang
med at rede op til mig, og så spurgte han, selv om det var sent, om jeg
havde lyst til at se nogle af hans arbejder, der stod opmagasineret i et rum
bagved.
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Robert spredte dem ud på gulvet, så jeg kunne se det hele. Der var
tegninger og raderinger, og han rullede nogle malerier ud, der mindede
mig om Richard Poussette-Dart og Henry Michaux. Mangefacetterede
energier strålede ud gennem sammenvævede ord og kalligraferede linjer.
Felter af energi opbygget af lag på lag af ord. Malerier og tegninger, der
syntes at bryde frem fra det ubevidste.
Der var et sæt af cirkler sammenvævet med ordene EGO LOVE GOD,
som gled ind i hans eget navn. Det så ud, som om de trak sig sammen og
udvidede sig hen over fladen. Mens jeg stirrede på dem, blev jeg nødt til
at fortælle ham om, hvordan jeg som barn om natten havde set cirkulære
mønstre, der strålede oppe i loftet.
Han åbnede en bog om tantrisk kunst.
“Sådan nogle som dem her?” spurgte han.
“Ja.”
Dybt forbavset genkendte jeg min barndoms himmelske cirkler. En
mandala.
Jeg blev særligt berørt af de tegninger, han havde lavet på Memorial
Day. Jeg havde aldrig set noget lignende. Hvad der også slog mig, var
datoen – Jeanne d’Arc’s navnedag, den dag, hvor jeg foran statuen af
hende havde lovet at få noget ud af mit liv.
Jeg fortalte ham om det, og han svarede, at tegningen var et symbol
på hans eget løfte til kunsten, afgivet samme dag. Uden at tøve gav han
mig tegningen, og jeg forstod, at vi begge to, i løbet af næsten ingen tid,
gensidigt havde opgivet vores ensomhed og erstattet den med tiltro.
Vi kiggede i bøger om dada og surrealisme og endte natten fordybet
i billeder af Michelangelos slaver. Uden ord samlede vi den andens tanker
op, og da det gryede, faldt vi i søvn i armene på hinanden. Da vi vågnede,
blev jeg mødt af hans skæve smil, og jeg vidste, at han var min ridder.
Som var det den mest naturlige ting i verden, blev vi sammen og
forlod ikke hinanden, undtagen for at gå på arbejde. Intet blev sagt, det
var bare en fælles forståelse.
I de følgende uger var vi afhængige af Roberts venners generøsitet
med hensyn til tag over hovedet – især af Patrick og Margaret Kennedy,
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i hvis lejlighed på Waverly Avenue vi havde tilbragt vores første nat. Vores
værelse var et loftsrum med en madras. Roberts tegninger var stiftet op
på væggene, og hans malerier var rullet sammen i et hjørne. Jeg havde
ikke andet end den ternede kuffert. Det har ikke været nogen let opgave
for dette par at huse os, for vores ressourcer var små, og socialt var jeg en
kejtet størrelse. Om aftenen var vi heldige at få lov til at spise med ved
Kennedy-parrets bord. Vi delte, hvad vi havde af penge, og gemte hver
en cent for at få vores eget sted. Jeg tog overarbejde hos Brentano’s og
sprang frokosten over. Jeg blev ven med en af de andre ansatte, Frances
Finley. Hun var dejlig excentrisk, og så var hun diskret. Da hun forstod
mit problem, lod hun Tupperware-beholdere med hjemmelavet suppe stå
på bordet til mig i personalets garderobe. Denne lille hjælp opmuntrede
mig og beseglede et varigt venskab.
Måske var det lettelsen over endelig at have fundet en sikker havn,
der gjorde, at jeg nærmest brød sammen. Jeg var udmattet og følelsesmæssigt nedslidt. Skønt jeg aldrig havde fortrudt min beslutning om at
bortadoptere mit barn, måtte jeg indse, at det at give liv og så give det
fra sig ikke var let. Jeg blev fortvivlet og nedtrykt i en længere periode.
Jeg græd så meget, at Robert ømt kaldte mig Soakie – tudefjæs.
Robert var uendelig tålmodig med min tilsyneladende uforklarlige
melankoli. Jeg havde en kærlig familie, og jeg kunne være taget hjem.
De ville have forstået mig, men jeg havde ikke lyst til at vende tilbage
med bøjet nakke. De havde deres at kæmpe med, og nu havde jeg en
rigtig ven, som jeg kunne stole på. Jeg havde fortalt Robert om alt, hvad
der var sket, og det ville heller ikke have været muligt at skjule det. Mine
hofter var så smalle, at graviditeten bogstaveligt talt havde sprængt huden
på min mave. Første gang vi var sammen, afsløredes de friske, røde
sprængninger hen over min mave. Langsomt overvandt jeg, med hans
støtte, min forlegenhed.
Da vi endelig havde sparet penge nok op, gav Robert sig til at lede
efter et sted til os. Han fandt en lejlighed i et treetagers murstenshus i
en gade med træer på begge sider, lige om hjørnet fra Myrtle-banen og
i gåafstand fra Pratt. Vi fik hele første sal, med vinduer både mod øst
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og vest, men jeg havde aldrig før set noget så forfaldent. Væggene var
indsmurt i blod og psykotiske skriverier, ovnen fyldt med gamle sprøjter
og køleskabet tilgroet af mug. Robert lavede den aftale med udlejeren
at lade os slippe med en måneds depositum i stedet for to, hvis vi selv
gjorde rent og malede. Lejen var firs dollars om måneden. Så vi betalte
et hundrede tres dollars for at flytte ind i Hall Street 160, og vi tog
symmetrien som et godt varsel.
Det var en mindre gade med lave, efeubevoksede murstensgarager,
hvori der tidligere havde været stalde. Der var en lille restaurant i
nærheden og ikke langt til telefonboksen eller butikken med kunstnerartikler, Jake ’s, der hvor gaden mundede ud i St. James Place.
Trappen op til lejligheden var mørk og snæver med en buet niche
hugget ud i muren, men vores dør åbnede op til et lille, solfyldt køkken.
Fra vinduet over vasken kunne man se et kæmpestort, hvidt morbærtræ.
Soveværelset vendte ud mod gaden og havde stuk i loftet, en rest af det
originale gipsarbejde fra omkring århundredskiftet.
Robert havde forsikret mig om, at han kunne forvandle det til et godt
hjem, og han holdt sit ord og lagde et stort arbejde i det. Det første han
gjorde var at vaske og skrubbe det indtørrede snavs af komfuret med
ståluld. Han bonede gulvene, pudsede vinduerne og malede væggene
hvide.
Vores få ejendele blev anbragt i en bunke midt på gulvet i det rum,
der skulle være vores soveværelse. Vi sov på vores frakker. Aftenerne
før der blev afhentet skrald, klunsede vi rundt om i gaderne, og på
magisk vis fandt vi i gadelygtens skær alt, hvad vi havde brug for – en
kasseret madras, en lille bogreol, lamper, der kunne repareres, keramikskåle, billeder af Jesus og Madonna i overdådigt udsmykkede, men
afskallede rammer samt et luvslidt persisk tæppe til mit hjørne af vores
lille verden.
Jeg skrubbede madrassen med tvekulsurt natron. Robert satte nye
ledninger i lamperne og lavede skærme af kalveskindspergament, som
han tatoverede efter eget design. Han havde et godt håndelag, var stadig
den dreng, der havde lavet smykker til sin mor. Han brugte flere dage på
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at trække snore i et perlegardin og hængte det op i døråbningen til vores
soveværelse. I begyndelsen var jeg lidt skeptisk over for gardinet. Jeg
havde aldrig før set sådan et, men med tiden indså jeg, at det var i tråd
med mine egne sigøjnertilbøjeligheder.
Jeg tog hjem til South Jersey og hentede mine bøger og mit tøj. Mens
jeg var væk, hængte Robert sine billeder op og draperede væggene med
indisk stof. Han udsmykkede kaminhylden med religiøse kunstgenstande,
stearinlys og souvenirs fra Día de los Muertos – de dødes dag – og
placerede dem, som var de hellige genstande på et alter. Til sidst indrettede
han et arbejdshjørne til mig med et lille bord og det slidte, magiske tæppe.
Vi holdt ikke vores ejendele adskilt. Mine få plader kom i samme
appelsinkasse som hans. Min vinterfrakke hang ved siden af hans fåreskindsvest.
Min bror havde givet os en ny stift til grammofonen, og min mor
havde lavet sandwicher med kødboller, som hun pakkede ind i stanniol.
Vi spiste dem, mens vi nød at lytte til Tim Hardin, hvis sange blev vores
sange, et udtryk for vores unge kærlighed. Min mor havde også givet
mig en pakke med lagner og hovedpudebetræk. De var bløde og
velkendte, bar præg af at have været brugt i mange år. De fik mig til at
tænke på hende, stående hjemme i gårdhaven, tilfreds ved at se vasken
på tørresnoren flagre i sollyset.
Mine mest elskede genstande lå midt i al vasketøjet. Mit arbejdshjørne
var ét rod af sider af et manuskript, slidte klassikere, legetøj, der var gået
i stykker, og diverse talismaner. Oven over det interimistiske skrivebord,
hvorpå jeg havde anbragt mine fjerpenne, mit blækhus og mine notesbøger – mit klosteragtige rod – sømmede jeg billeder op af Rimbaud,
Bob Dylan, Lotte Lenya, Piaf, Genet og John Lennon.
Da jeg tog til New York, havde jeg medbragt nogle få farveblyanter
og et træbræt, som jeg brugte som underlag. Jeg havde tegnet en pige
ved et bord med kort spredt ud foran sig, en pige, der prøvede på at
udgrunde sin skæbne. Det var den eneste tegning, jeg havde, som jeg
kunne vise Robert, og han kunne vældig godt lide den. Han syntes, jeg
skulle prøve at arbejde med fint papir og blyanter, og lod mig bruge sine
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materialer. Vi arbejdede side om side i timevis, i en tilstand af fælles
koncentration.
Vi havde ikke mange penge, men vi var lykkelige. Robert havde et
deltidsjob og ordnede lejligheden. Jeg klarede vasketøjet og lavede mad,
dog ikke særlig ofte. Der var et italiensk bageri i en sidegade til Waverly,
hvor vi ofte handlede. Vi valgte et godt, men daggammelt brød eller et
hundrede gram af deres lidt ældre småkager, der blev solgt til halv pris.
Robert var glad for søde sager, så småkagerne vandt tit over brødet. Ind
imellem gav damen bag disken os ekstra og fyldte den lille, brune papirpose helt op til kanten med gul-brune sneglesmåkager, mens hun rystede
på hovedet og mumlede misbilligende, men venligt. Hun vidste sikkert,
at det var vores aftensmad. Vi købte også to krus kaffe og en karton
mælk. Robert elskede chokolademælk, men den kostede mere, og vi var
nødt til at overveje, om vi skulle bruge de ekstra ti cent.
Vi havde vores arbejde og hinanden. Vi havde ikke råd til at gå til
koncerter eller i biografen eller til at købe nye plader, men vi spillede
dem, vi havde, igen og igen. Vi lyttede til Madame Butterfly med Eleanor
Steber. A Love Surpreme. Between the Buttons. Joan Baez. Og Blonde on
Blonde. Robert introducerede mig for sine favoritter – Vanilla Fudge,
Tim Buckley, Tim Hardin – og hans History of Motown dannede baggrundsmusik for vores aftener og nætter fyldt med fælles glæder.
En sensommerdag trak vi i vores yndlingstøj, jeg i mine beatniksandaler og lasede tørklæder, Robert i sine hippie-perlekæder og sin
fåreskindsvest. Vi tog undergrundsbanen ind til West Fourth Street og
tilbragte eftermiddagen på Washington Square. Vi drak kaffe fra termoflasken og sad og kiggede på strømmen af turister, syrehoveder og
folkesangere. Oprørte revolutionære omdelte løbesedler imod Vietnamkrigen. Skakspillerne tiltrak deres helt eget publikum. Vi befandt os i en
vedvarende summen af gøende hunde, højlydte meningsudvekslinger og
bongotrommer.
Vi var på vej hen mod springvandet i centrum for alt hurlumhejet, da
et ældre ægtepar stoppede op og åbenlyst gloede på os. Robert kunne
godt lide, at man lagde mærke til ham, og han gav min hånd et ømt tryk.
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“Åh, tag et billede af dem,” sagde kvinden til sin undrende mand.
“Jeg tror, de er kunstnere.”
“Nej, ved du nu hvad.” Han trak på skuldrene. “Det er da bare et par
børn.” Just kids.

Løvet skiftede til vinrødt og gyldent. Brunstens-husene langs Clinton
Avenue havde udskårne græskar på verandaerne.
Vi gik tit ture om aftenen. Indimellem kunne vi se Venus over os. Det
var hyrdernes og kærlighedens stjerne. Robert sagde, at det var vores
blå stjerne. Han øvede sig på at forme t’et i Robert som en stjerne, når
han skrev sit navn med blåt blæk. Så jeg ikke skulle glemme det.
Jeg var ved at lære ham at kende. Han havde fuld tillid til sine egne
kunstneriske evner og til mine, men var alligevel altid bekymret for vores
fremtid, hvordan vi skulle klare os, hvordan vi skulle skaffe penge. Jeg
syntes, vi var alt for unge til den slags overvejelser. Jeg var bare glad for
at være fri. Han var plaget af det usikre ved vores livsform, mens jeg
gjorde, hvad jeg kunne, for at berolige ham.
Han ledte, bevidst eller ubevidst, efter sig selv, var i første fase af en
transformation. Han havde krænget hammen af sig, da han havde lagt
militærakademiets uniform, mistet sit stipendium, frasagt sig sin karrieremæssige fremtid og skuffet sin fars forventninger. Da han var sytten,
havde han været forgabt i Pershing Rifles, i deres prestige, messingknapper, blankpudsede støvler, ordner og bånd. Det var uniformen, han
var tiltrukket af, på samme måde som han var blevet trukket til alteret af
alterdrengenes kapper. Men hans loyalitet gik til kunsten, ikke til fædreland eller kirke. Hans perler, jeans og fåreskindsvest var ikke et kostume
for ham, men et udtryk for frihed.
Når jeg fik fri fra arbejde, mødtes jeg med ham downtown, og så
slentrede vi gennem det gule, filtrerede lys i East Village forbi Fillmore
East og Electric Circus, de steder, vi havde passeret på vores første tur
sammen.
Det var en oplevelse bare at stå på den hellige grund foran Birdland,
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der var blevet velsignet af John Coltrane, eller foran Five Spot på St.
Mark’s Place, hvor Billie Holiday plejede at synge, og hvor Eric Dolphy
og Ornette Coleman som et par menneskelige dåseåbnere havde åbnet
jazzen for folk.
Vi havde ikke råd til at gå indenfor.
Andre dage gik vi på kunstmuseum. Der var kun penge til én billet,
så den ene af os gik ind, så udstillingen og aflagde derefter rapport til den
anden.
Ved en sådan lejlighed gik vi hen til det næsten nyåbnede Whitney
Museum på Upper East Side. Det var min tur til at være indenfor, så jeg
gik modvilligt ind uden ham. Jeg kan ikke længere huske udstillingen,
men har et klart minde om at kigge ud ad et af museets unikke, trapezformede vinduer og få øje på Robert på den anden side af gaden, hvor
han stod lænet op ad et parkometer og røg en cigaret.
Han ventede på mig, og da vi var på vej hen mod undergrundsbanen,
sagde han: “En dag går vi derind sammen, og så vil det være vores værker,
der hænger på væggene.”
Et par dage senere havde Robert en overraskelse til mig – han tog mig
med i biografen for første gang. Der var en på hans arbejde, der havde
givet ham to billetter til en forpremiere på How I Won the War, instrueret
af Richard Lester. John Lennon havde en vigtig rolle som en soldat ved
navn Gripweed. Jeg syntes, det var spændende at se John Lennon, men
Robert sov med hovedet på min skulder under hele forestillingen.
Robert var ikke særlig interesseret i film. Hans yndlingsfilm var
Splendor in the Grass. Den eneste anden film, vi så det år, var Bonnie and
Clyde. Han holdt meget af teksten på plakaten: “De er unge. De er forelskede. De er bankrøvere.” Han faldt ikke i søvn under den film. I stedet
græd han. Og på hjemvejen var han usædvanlig stille og så på mig, som
om han prøvede på at udtrykke alt, hvad han følte, uden ord. Han så
noget af os i den film, men jeg vidste ikke rigtigt hvad. Jeg tænkte ved
mig selv, at han indeholdt et helt univers, som jeg endnu ikke kendte til.
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CHELSEA HOTEL

Jeg er i Mike Hammer-mood, ryger Kool-cigaretter og læser billige kriminalromaner, mens jeg sidder i lobbyen og venter på William Burroughs. Han
kommer ind, klædt i sit stiveste puds, i mørk gabardinefrakke, gråt jakkesæt
og slips. Jeg sidder på min post et par timer og skriver digte. Han går snublende ud af El Quixote, lidt fuld og forpjusket. Jeg retter på hans slips og får
fat i en taxa til ham. Det er vores uudtalte rutine.
I mellemtiden holder jeg øje med, hvad der foregår, kigger på færdslen i
lobbyen, hvor der hænger dårlig kunst, store, påtrængende genstande læsset
af på Stanley Bard i stedet for husleje. Hotellet er et energifyldt tilflugtssted
for horder af desperate, men talentfulde og stræbsomme unge mennesker af
enhver kaliber, bumser med guitar og stenede skønheder i victorianske kjoler,
junkie-poeter, dramatikere, nedbrudte filminstruktører og franske skuespillere.
Alle, der kommer igennem her, er nogen, selv om de måske ikke er noget i
verden udenfor.
Elevatoren kører langsomt. Jeg står af på syvende etage for at se, om Harry
Smith er hjemme. Jeg lægger hånden på dørhåndtaget, men mærker ikke andet
end stilhed. De gule vægge har noget institutionelt over sig, minder om et
ungdomsfængsel. Jeg tager trappen ned og går hen til vores værelse. Jeg tisser
på toilettet på gangen, som vi deler med ukendte indsatte. Jeg låser vores dør
op. Intet tegn på Robert, bortset fra en seddel i rammen på spejlet: ER TAGET
TIL VILDE 42 ND STREET. ELSKER DIG. BLUE. Jeg kan se, at han har
ryddet op i sine ting. Mandebladene i en sirlig stak, hønsenettet rullet sammen
med snor omkring og malespraydåserne stillet på række under vasken.
Jeg tænder kogepladen, tapper vand fra hanen. Man er nødt til at lade
det løbe en tid, for det er brunligt i starten. Det er bare mineraler og rust,
siger Harry. Mine ting ligger i den nederste skuffe, tarotkort, silkebånd, et
glas Nescafé og min egen kop – et levn fra barndommen med et billede af
gentlemankaninen Uncle Wiggly. Jeg trækker min Remington ud fra dens
plads under sengen, retter på båndet og sætter et nyt stykke papir i. Der er
meget at skrive om.
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obert sad på en stol under en sort-hvid Larry Rivers. Han var
ligbleg. Jeg bøjede mig ned og tog hans hånd. Morfinenglen havde
sagt, at man somme tider kunne betale for et værelse på Chelsea Hotel
med kunst. Det var min hensigt at tilbyde vores arbejder. Jeg syntes selv,
at mine tegninger fra Paris var stærke, og der var ingen tvivl om, at
Roberts værker overgik alt, hvad der hang dér i lobbyen. Min første
forhindring var hotellets direktør, Stanley Bard.
Jeg slentrede ind på hans kontor for at tale vores sag. Han vinkede
mig straks ud igen, mens han fortsatte en tilsyneladende endeløs telefonsamtale. Jeg gik hen og satte mig på gulvet ved siden af Robert og overvejede vores situation.
Som var han trådt direkte ud af væggen, stod Harry Smith pludselig
foran os. Han havde et vildt, sølvfarvet hår og et busket fuldskæg. Han
kiggede på mig med klare, undersøgende øjne, der blev forstørret af et
par Buddy Holly-briller. Hans spørgsmål kom hurtigere, end jeg kunne
nå at svare på dem: “Hvem er I har I penge er I tvillinger hvorfor har du
et bånd om håndleddet?”
Han ventede på sin nære ven Peggy Biderman. Han håbede, hun ville
give ham et måltid mad. Selv om han var optaget af sine egne problemer,
gjorde han straks vores til sine og bekymrede sig om Robert, der dårligt
nok var i stand til at sidde oprejst.
Han stod foran os, en smule duknakket, i en slidt tweedjakke, kakifarvede lærredsbukser og ørkenstøvler, med hovedet på sned som en snu
vagthund. Selv om han kun var knap femogfyrre år, var han som en ældre
mand med en umættelig barnlig entusiasme. Harry nød stor anerkendelse
for sin Anthology of American Folk Music, og alle, fra den mest tvivlsomme
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guitarspiller til Bob Dylan, var påvirket af den. Robert var for syg til at
deltage i samtalen, så Harry og jeg diskuterede folkemusik fra Appalacherne, mens jeg ventede på at komme til at tale med mr. Bard. Harry
nævnte, at han var i gang med at lave en film inspireret af Bertolt Brecht,
og jeg reciterede noget af Sørøver Jenny for ham. Det beseglede vores
venskab, selv om han var lidt skuffet over, at vi ikke havde nogen penge.
“Er I ikke spor rige?” spurgte han, mens han fulgte efter mig ned ad
gangen.
“Folk, der hedder Smith, er aldrig rige,” sagde jeg. Han så forbavset
ud.
“Er du sikker på, at du virkelig hedder Smith?”
“Ja,” sagde jeg, “og jeg er endnu mere sikker på, at vi er beslægtede.”
Jeg fik nu tegn til igen at gå ind på mr. Bards kontor. Jeg valgte den
positive indfaldsvinkel. Fortalte, at jeg snart ville få et forskud fra min
arbejdsgiver, men ville give ham mulighed for at få kunst, der var langt
mere værd end huslejen. Jeg fortalte, hvor fremragende Robert var, og
tilbød vores tegnemapper som sikkerhed. Bard var skeptisk, men han lod
tvivlen komme mig til gode. Jeg ved ikke, om udsigten til at se vores
værker betød noget for ham, men min forsikring om at have fast arbejde
lod til at gøre indtryk. Vi gav hinanden hånden, og jeg fik nøglen. Til
værelse 1017. Det kostede femoghalvtreds dollars om ugen at bo på
Chelsea Hotel.
Peggy var kommet ned, og hun og Harry hjalp mig med at få Robert
op på værelset. Jeg låste døren op. Værelse 1017 var kendt for at være det
mindste på hotellet, et lyseblåt rum med en hvid metalseng med et
flødefarvet sengetæppe af chenille. Der var en vask og et spejl, en lille
kommode og et bærbart sort-hvidt fjernsyn, der stod midt på en stor,
falmet lysedug. Robert og jeg havde aldrig haft et fjernsyn, men dér stod
det, en futuristisk og samtidig forældet talisman, hvis stik aldrig blev sat
i kontakten, mens vi boede der.
Der boede en læge på hotellet, og Peggy gav mig hans værelsesnummer. Vi havde et rent værelse og folk, der ville hjælpe. Frem for alt
var det et sted, hvor Robert kunne blive rask. Vi var kommet hjem.
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Lægen kom, og jeg ventede uden for døren. Rummet var for lille til,
at vi alle tre kunne være der, og jeg ville ikke så gerne se Robert få en
indsprøjtning. Lægen gav ham en stor dosis antibiotika, udskrev nogle
recepter og opfordrede indtrængende mig til selv at få foretaget en test.
Robert var fejlernæret, havde høj feber, blødende tandkød, betændte
visdomstænder og gonorré. Vi skulle begge have indsprøjtninger og få
registreret, at vi havde en smitsom sygdom. Lægen sagde, at jeg kunne
betale ham senere.
Jeg havde det skidt ved tanken om, at jeg måske havde fået en seksuelt
overført sygdom via en for mig fremmed person. Det var ikke jalousi, det
var mere det, at jeg følte mig uren. Alt det, jeg havde læst af Jean Genet,
havde noget helgenagtigt over sig, der ikke inkluderede en dryppert.
Hertil kom min fobi for nåle, da lægen nævnte en række indsprøjtninger.
Men jeg blev nødt til at se stort på mit eget ubehag. Jeg skulle først og
fremmest tage mig af Robert, og han var for syg til mine kvababbelser.
Jeg sad tavs ved siden af ham. Lyset, der faldt på vores få ejendele, var
anderledes her på Chelsea Hotel, ikke dagslys, men lys fra lampen og
pæren i loftet, skarpt og uforsonligt, men alligevel fyldt med en særlig
energi. Robert lå godt og afslappet, jeg beroligede ham og lovede, at jeg
snart kom tilbage. Jeg måtte være trofast mod ham. Vi havde vores løfte.
Det betød, at ingen af os var alene.
Jeg gik ud af hotellet og stillede mig foran mindetavlen for digteren
Dylan Thomas. Samme morgen var vi sluppet fri af den deprimerende
atmosfære på hotel Allerton, og nu havde vi et lille, men rent værelse på
et af de mest traditionsrige hoteller i New York. Jeg kiggede rundt på
vores umiddelbare omgivelser. Her i 1969 herskede der stadig en
efterkrigstidsstemning på Twenty-third Street mellem Seventh og Eighth
Avenue. Jeg kom forbi en fiskegrejsbutik, en butik med brugte plader,
hvor man akkurat kunne skimte de parisiske jazzplader gennem de
støvede vinduer, en stor automat-restaurant og så Oasis Bar med sit
palmetræs-neonskilt. På den anden side af gaden lå et bibliotek ved siden
af en stor YMCA-bygning.
Jeg gik østpå, drejede op ad Fifth Avenue og fortsatte op mod
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Scribner’s på Forty-eighth Street. Selv om jeg havde taget en lang orlov,
var jeg sikker på, at de gerne ville tage mig tilbage. Jeg havde ikke rigtig
lyst til at skulle arbejde der igen, men situationen taget i betragtning var
Scribner’s vores redning. Mine arbejdsgivere var glade for at se mig, og
jeg gik ned i kælderen sammen med dem og fik kaffe og kanelsnegle og
underholdt dem med fortællinger fra gadelivet i Paris, betonede de mere
humoristiske aspekter af vores uheld – og endte med at få mit gamle job
tilbage. Som en bonus gav de mig et forskud til at dække en uges husleje
og de mest presserende udgifter. Det gjorde et dybt indtryk på mr. Bard.
Han havde ikke fået kigget på vores arbejder, men han beholdt mapperne
med henblik på en senere vurdering, så der var stadig håb om, at vi kunne
gøre en byttehandel.
Jeg havde lidt mad med til Robert. Det var det første, han fik at spise,
siden jeg var kommet tilbage fra rejsen. Jeg fortalte om mine forhandlinger med Scribner’s og Bart. Vi var målløse over, hvor meget der var
sket, når vi gennemgik vores lille odyssé, fra modgang til medgang. Så
blev han tavs. Jeg vidste, hvad han tænkte. Han sagde ikke, at han var
ked af det, men det vidste jeg, at han var. Med hovedet hvilende på min
skulder ville han vide, om ikke jeg havde været bedre stillet, hvis jeg ikke
var kommet tilbage. Men jeg kom tilbage. Når det kom til stykket, klarede
vi os bedre, når vi var sammen.
Jeg vidste, hvordan jeg skulle pleje ham. Jeg var god til at hjælpe syge
og få feberen ned, for det havde jeg lært af min mor. Jeg sad ved siden af
ham, mens han faldt i søvn. Jeg var træt. Min hjemkomst havde været
hård, men problemerne var blevet løst, og jeg var slet ikke ked af det.
Jeg var nærmest opløftet. Jeg sad der og lyttede til hans åndedrag, mens
natlampen lyste ned på hans pude. Jeg følte styrken i vores fællesskab,
dér i det sovende hotel. To år tidligere havde han reddet mig, da han
dukkede op ud af det blå i Tompkins Square Park. Nu havde jeg reddet
ham. På det punkt stod vi lige.
Et par dage senere tog jeg hen til Clinton Street for at afregne med
Jimmy Washington, vores tidligere vicevært. For sidste gang klatrede jeg
op ad den tunge stentrappe. Jeg vidste, at jeg aldrig ville vende tilbage til
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Brooklyn. Jeg stod et øjeblik uden for hans dør og tog mig sammen til at
banke på. Jeg kunne høre “Devil in a Blue Dress” spille og Jimmy
Washington, der talte med sin kvinde. Han åbnede døren langsomt og var
overrasket over at se mig. Han havde pakket Roberts ting sammen, men
det var tydeligt, at han havde forelsket sig i de fleste af mine. Jeg måtte le,
da jeg trådte ind i hans stue. Mine blå pokerchips i deres åbne æske, mit
sejlskib med de håndlavede sejl og min pragtfuldt klædte spanske gipsprinsesse stod omhyggeligt arrangeret på hans kaminhylde. Mit mexicanske sjal var draperet omkring min store kontorstol af træ, som jeg med
stor flid havde slebet af og malet med hvid højglansmaling. Jeg kaldte den
min Jackson Pollock-stol, for den lignede en liggestol, jeg havde set på et
fotografi af Pollock-Krasners farm i Springs.
“Jeg har passet godt på tingene for dig,” sagde han lidt fåret. “Jeg var
jo ikke sikker på, at du kom tilbage.” Jeg smilede bare. Han lavede kaffe,
og vi slog en handel af. Jeg skyldte ham tre måneders husleje: et hundrede
firs dollars. Han kunne beholde de tres dollars depositum og mine ting,
så var vi kvit. Han havde lagt bøgerne og pladerne i adskilte stakke. Jeg
lagde mærke til Nashville Skyline øverst i hans stak. Robert havde givet
mig den, før jeg rejste til Paris, og jeg havde spillet “Lay Lady Lay” igen
og igen. Jeg samlede mine notesbøger sammen, og imellem dem fandt
jeg Sylvia Plaths Ariel, som Robert havde købt til mig, dengang vi lige
havde mødt hinanden. Jeg mærkede et strejf af sorg, for jeg vidste, at den
uskyldige fase i vores liv var forbi. Jeg stak en konvolut i lommen med
de sort-hvide fotografier af Woman 1, som jeg havde taget på MoMA,
men jeg efterlod mit mislykkede forsøg på at male hendes portræt –
mange ruller kanvas plastret over med umbra, pink og grønt, minder om
en svunden ambition. Jeg var alt for interesseret i fremtiden til at ville se
tilbage.
På vej ud fik jeg øje på en af mine tegninger på væggen. Hvis Bard
ikke kunne, så kunne Jimmy Washington i det mindste se det. Jeg sagde
farvel til mine ting. De passede bedre hos ham i Brooklyn. Der kommer
altid nyt til, det kan man være sikker på.
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Selv om jeg var taknemmelig over mit job, var jeg ikke særlig glad for at
komme tilbage til Scribner’s. At være overladt til mig selv i Paris havde
givet mig smag for friheden, og det tog noget tid, før jeg faldt til igen.
Janet var flyttet til San Francisco, så jeg havde mistet min fortrolige
digterven.
Det gik bedre, da jeg fik en ny ven, der hed Ann Powell. Hun havde
langt brunt hår, bedrøvede brune øjne og et melankolsk smil. Annie, som
jeg kaldte hende, var også digter, men med en amerikansk tilgang. Hun
var vild med Frank O’Hara og gangsterfilm, og hun slæbte mig med til
Brooklyn for at se film med Paul Muni og John Garfield. Vi skrev
manuskripter til vovede B-film, og jeg optrådte i alle rollerne i vores
frokostpause for at more hende. I fritiden støvsugede vi genbrugsbutikkerne for præcis den rigtige sorte rullekravesweater eller de perfekte
hvide gedeskindshandsker.
Annie havde gået på en katolsk klosterskole i Brooklyn, men elskede
Majakovskij og George Raft. Jeg var glad for at have en at samtale med
om digte og forbrydelser og diskutere med om Robert Bresson kontra
Paul Schrader.
Jeg tjente omkring halvfjerds dollars om ugen hos Scribner’s. Efter
huslejen gik resten af pengene til mad. Jeg var nødt til at få øget vores
indtægter og var på udkig efter andre måder at tjene penge på end ved at
stemple ind og ud. Jeg finkæmmede antikvariater for bøger, der kunne
sælges. Jeg havde blik for det og fandt sjældne børnebøger og signerede
førsteudgaver, der kunne købes for et par dollars og sælges for meget
mere. Fortjenesten på et velbevaret eksemplar af Love and Mr. Lewisham,
signeret af H.G. Wells, dækkede husleje og billetter til undergrundsbanen
i en uge.
På en af mine ekspeditioner fandt jeg et næsten ubrugt eksemplar af
Andy Warhols Index Book til Robert. Han kunne lide den, men det rystede
ham også, for han var selv i gang med at lave en bog med foldeud- og pop
op-effekter. Index Book havde fotografier af Billy Name – ham, der tog
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de klassiske billeder på Warhols Factory. Der var også et slot lavet som
pop op, en rød harmonika, der hvinede, et todækkerfly som pop op og et
tolvfladet legeme med en håret torso. Robert følte, at han og Warhol
forfulgte parallelle spor. “Den er god,” sagde han, “men min bliver
bedre.” Han var utålmodig efter at komme i gang med at arbejde igen.
“Jeg kan da ikke bare ligge her,” sagde han. “Hele verden overhaler mig.”
Robert var rastløs, men skulle holde sengen. Hans betændte visdomstænder kunne ikke fjernes, før infektionen og feberen tog af. Han hadede
at være syg. Han stod altid op for tidligt og fik tilbagefald. Han havde
ikke samme 1800tals-syn på rekonvalescens som jeg, der benyttede
sengelejets muligheder til at læse eller skrive febrile digte.
Da vi flyttede ind, havde jeg ingen forestillinger om, hvordan det ville
være at bo på Chelsea Hotel, men jeg opdagede hurtigt, at det var et stort
lykketræf at ende der. Vi kunne have fået en lejlighed i rimelig størrelse
og i et plan i East Village for det samme beløb, men at bo i dette excentriske og fordømte hotel gav os en følelse af tryghed, og det gav os også
en flerstjernet uddannelse. Den velvilje, der omgav os, var et tegn på, at
skæbnegudinderne ville os det godt og konspirerede for at hjælpe deres
entusiastiske børn.
Det tog tid, men efterhånden som Robert blev stærkere og raskere,
trivedes han på Manhattan, på samme måde som jeg var blevet hærdet i
Paris. Han var snart på gaden igen på udkig efter arbejde. Vi vidste begge
to, at han ikke orkede et fast arbejde, men han tog, hvad han kunne få af
tilfældige tjanser. Det job, han hadede mest, var at fragte kunst til og fra
gallerier. Det irriterede ham at slæbe for kunstnere, som han følte var
dårligere end ham, men han blev betalt kontant. Vi gemte hver eneste
ekstra cent bagerst i en kommodeskuffe for at nå vores mål: et større
værelse. Det var også grunden til, at vi var så påpasselige med at betale
huslejen.
Når man først havde fået et værelse på Chelsea, blev man ikke straks
smidt ud, selv om man var bagud med huslejen. Men man blev medlem
af den hærskare, der gemte sig for mr. Bard. Vi ville gerne fremstå som
gode lejere, fordi vi stod på venteliste til et større værelse på anden etage.
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Gennem hele min barndom havde jeg mange gange set min mor lukke
alle persienner til på solfyldte dage for at skjule sig for lånehajer og
inkassatorer, og jeg havde ikke lyst til at fare sammen ved synet af Stanley
Bard. Næsten alle skyldte Bard et eller andet. Vi skyldte ham ingenting.
Vi boede i vores lille værelse som indsatte i et gæstfrit fængsel. Den
smalle seng var okay, hvis man ville sove tæt, men Robert havde ingen
plads til sit arbejde, og det havde jeg heller ikke.

Den første, Robert blev ven med på Chelsea, var en freelance modedesigner ved navn Bruce Rudow. Han havde været med i Warhols film
The Thirteen Most Beautiful Boys og havde haft en birolle i Midnight
Cowboy. Han var ret lille, letfodet og lignede Brian Jones utrolig meget.
Han havde mørke rande under sine lyse øjne, halvt skjult under en sort,
bredskygget læderhat a la den, Jimi Hendrix plejede at gå med. Han
havde et bredt smil og lyst, silkeblødt hår med et rødligt skær, der faldt
ned over hans høje kindben. Hans lighed med Brian Jones havde været
tilstrækkeligt for mig, men hans væsen var også sødmefyldt og generøst.
Han var lidt flirtende, men der udviklede sig ikke noget imellem ham og
Robert. Det flirtende var en del af hans elskelige natur.
Han kom ind for at hilse på, men der var ikke plads hos os til at sidde
ned, så han inviterede os ned på sit værelse. Hans arbejdsareal var stort
og fyldt med dyrehuder, slangeskind, lammeskind og røde læderstrimler.
Der var lagt mønsterpapir ud på lange arbejdsborde, og langs væggene
stod der tøjstativer med færdige produkter. Han havde sin egen lille
systue. Bruce designede fint forarbejdede sorte læderjakker med sølvfrynser, som havde været vist i modemagasinet Vogue.
Bruce tog Robert under sine vinger og gav ham tiltrængt opmuntring.
De var begge idérige og inspirerede hinanden. Robert var tiltrukket af
tanken om at blande kunst og mode, og Bruce gav ham råd om, hvordan
han kunne trænge ind i modeverdenen. Han tilbød, at Robert kunne
arbejde inde hos ham, men selv om Robert var taknemmelig for tilbuddet,
var han ikke glad for at arbejde i en andens omgivelser.
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Sandy Daley var nok den mest indflydelsesrige person, vi lærte at
kende på Chelsea. Hun var en varm, men noget indesluttet kunstner, der
boede ved siden af os i værelse 1019. Det var et helt hvidt rum, selv
gulvene var hvide. Vi skulle tage skoene af, før vi gik ind. Sølvfarvede
heliumfyldte puder fra Andy Warhols første Factory svævede over
hovedet på os. Jeg havde aldrig før set sådan et sted. Vi sad med bare
fødder på hendes hvide gulv og drak kaffe og kiggede i hendes fotobøger.
Sandy virkede somme tider som en mørk fange i sit hvide rum. Hun gik
tit i en lang sort kjole, og jeg kunne godt lide at gå bag hende for at se
sømmen feje hen ad gangen og op ad trappen.
Sandy havde arbejdet i længere tid i England, i Mary Quants, plasticregnfrakkernes og Syd Barretts London. Hun havde lange negle, og jeg
var vildt betaget af hendes måde at løfte pickuppen på pladespilleren på
uden at beskadige sin manicure. Hendes fotografier var enkle og
elegante, og hun havde altid et polaroidkamera ved hånden. Det var
Sandy, der lånte Robert hans første polaroidkamera og optrådte som fortrolig kommentator og værdsat kritiker af hans første fotografier. Sandy
var en støtte for os begge og var i stand til, uden fordømmelse, at følge
de forandringer, Robert gik igennem, både som mand og som kunstner.
Hendes interiør passede Robert bedre end mig, men det var en skøn
afveksling fra rodet i vores eget lille værelse. Hvis jeg trængte til et brusebad eller bare havde lyst til at dagdrømme i en lys og luftig atmosfære,
stod hendes dør altid åben. Jeg sad tit på gulvet ved siden af min yndlingsgenstand: en stor skål af hamret sølv, der lignede en glødende hjulkapsel,
med en enkelt gardenia flydende i midten. Jeg hørte Beggars Banquet igen
og igen og mærkede blomstens duft fylde det næsten tomme rum.
Jeg blev også gode venner med en musiker ved navn Matthew Reich.
Hans værelse var indrettet rent funktionelt, uden det mindste spor af ham
selv, bortset fra hans akustiske guitar og et sort-hvidt hæfte med hans
kompositioner, sangtekster og spredte observationer, nedskrevet med
umenneskelig hast. Han var sej og senet og tydeligvis helt besat af Bob
Dylan. Alt ved ham – hans hår, påklædning, optræden – spejlede stilen
i Bringing It All Back Home. Midt i et eksplosivt kurmageri havde han
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giftet sig med skuespillerinden Geneviève Waïte. Hun indså hurtigt, at
Matthew nok var intelligent, men ret speciel og slet ikke beslægtet med
Bob Dylan. Hun stak af med Papa John fra The Mamas and The Papas
og efterlod en Matthew, der luskede omkring i hotellets korridorer, iklædt
en skjorte med firkantet flip og bukser med opslag.
Selv om han efterlignede Bob Dylan, var der ingen andre som
Matthew. Både Robert og jeg holdt af ham, men Robert kun i mindre
doser. Matthew var den første musiker, jeg mødte i New York. Jeg
forstod hans optagethed af Dylan, og mens han sad og arbejdede på en
sang, indså jeg, at det måske var muligt for mig at omforme mine digte
til sange.
Jeg blev aldrig klar over, hvorvidt hans rivende talestrøm skyldtes
amfetaminmisbrug, eller om hans hjerne bare var en slags amfetaminhjerne. Hans tankegang trak mig tit med ind i en blindgyde eller ud i
endeløse labyrinter af uforståelig logik. Jeg følte mig som Alice sammen
med den gale hattemager, der banede sig vej igennem vitser uden pointe,
og jeg måtte følge mine egne fodspor baglæns over skakbrættet og tilbage
til logikken i mit eget særlige univers.
Jeg måtte tage meget overarbejde for at udligne det forskud, jeg havde
fået hos Scribner’s. Efter et stykke tid blev jeg forfremmet og skulle møde
på arbejde endnu tidligere, skulle op klokken seks og gå til Sixth Avenue
for at tage F-toget til Rockefeller Center. Billetten til undergrundsbanen
kostede tyve cent. Klokken syv åbnede jeg pengeskabet, udfyldte
registrene og gjorde tingene parat til den kommende dag. Jeg skulle
skiftes med hovedkassereren om disse pligter. Jeg fik lidt ekstra i løn,
men jeg ville hellere have min egen afdeling og bestille bøger hjem. Jeg
fik fri klokken syv og spadserede sædvanligvis hjem.
Robert lyste op over at se mig og var ivrig efter at vise mig, hvad han
arbejdede på. En aften lavede han, efter at have læst i min notesbog, en
totem for Brian Jones. Den var formet som en pil, med kaninhår for den
hvide kanin, et citat fra Peter Plys og et portræt af Brian på størrelse med
en medaljon. Vi lavede den færdig sammen og hængte den op over vores
seng.
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“Ingen ser tingene, som vi gør, Patti,” sagde han igen. Hver gang han
sagde den slags, var det, som om vi i et magisk øjeblik var de to eneste
mennesker i verden.

Endelig var Robert rask nok til at få fjernet sine betændte visdomstænder.
Han havde det dårligt et par dage, men var også lettet. Robert var robust,
men han havde let ved at få infektioner, så jeg fulgte i hælene af ham med
varmt saltvand, der skulle holde hullerne rene. Han skyllede, men blev
irriteret. “Patti,” sagde han, “du er som en Ben Casey-havfrue med dine
saltvandskure.”
Harry, der ofte holdt sig til, var enig med mig. Han understregede
vigtigheden af salt i alkymistiske eksperimenter og troede straks, at jeg
havde gang i noget overnaturligt.
“Ja, klart,” sagde jeg. “Jeg er ved at forvandle hans fyldninger til
guld.”
Latter. En vigtig ingrediens i overlevelsens kunst. Og vi lo meget.
J
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Der lå dog noget i luften, en vibreren, en følelse af hastværk. Det var
begyndt med månen, det uopnåelige digt. Nu havde mennesket gået på
den, sat aftryk af gummisåler på en af gudernes perler. Måske var det
bevidstheden om tidens gang, den sidste sommer i et årti. Indimellem
havde jeg bare lyst til at løfte hænderne op og signalere stop. Men stop
til hvad? Måske bare til at blive voksen.
Månen var på forsiden af Life, men alle overskrifterne i aviserne
udpenslede det brutale mord på Sharon Tate og hendes venner. Mansonmordene stemte ikke overens med de film noir-forestillinger, jeg havde
om forbrydelser, men det var den slags sensationelle nyheder, der satte
hotellets beboere i gang med at fantasere. Næsten alle var som besat af
Charles Manson. I begyndelsen vendte Robert alle detaljer med Harry
og Peggy, men jeg kunne ikke holde ud at snakke om det. De sidste
øjeblikke i Sharon Tates liv forfulgte mig, tanken om hendes rædsel, da
hun forstod, at de snart ville dræbe hendes ufødte barn. Jeg flygtede ind
i mine digte, skrev løs i en orangefarvet notesbog. Forestillingen om
Brian Jones flydende med ansigtet nedad i en swimmingpool satte
grænsen for, hvad jeg kunne håndtere af tragedier.
Robert var fascineret af menneskelig adfærd, af hvad der drev
tilsyneladende normale individer til at begå hærværk. Han fulgte med i
nyhederne om Manson, men hans nysgerrighed ebbede ud, da Mansons
adfærd blev mere og mere bizar. Da Matthew viste Robert et avisbillede
af Manson med et X skåret ind i panden, stjal Robert X’et og brugte det
som et symbol i en tegning.
“X’et interesserer mig, ikke Manson,” sagde han til Matthew. “Han
er sindssyg. Sindssygdom interesserer mig ikke.”

En uge eller to senere valsede jeg ind på El Quixote, på udkig efter Harry
og Peggy. Det var en bar og restaurant i tilslutning til hotellet med en dør
ind til hotellobbyen, så vi følte, det var vores bar, og det havde den også
været i flere årtier. Dylan Thomas, Terry Southern, Eugene O’Neill og
Thomas Wolfe var blandt dem, der havde fået sig en tår over tørsten der.
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Jeg var iført stråhat og en lang blå kjole af rayon med hvide polkaprikker, min East of Eden-dragt. Ved bordet til venstre for mig holdt Janis
Joplin hof sammen med sit band. Til højre, længst væk, sad Grace Slick
og Jefferson Airplane sammen med flere medlemmer fra Country Joe
and the Fish. Ved det bagerste bord ud for døren sad Jimi Hendrix over
for en blondine og spiste med bøjet hoved og hat på. Der var musikere
overalt, bænket ved borde bugnende af rejer i grøn sovs, paella, kander
med sangria og flasker med tequila.
Jeg stod stille og stirrede, men følte ikke, at jeg trængte mig på.
Chelsea var mit hjem, og El Quixote var min bar. Der var ingen
dørvogter, og man oplevede ikke, at stedet var for særligt udvalgte. De
var her i anledning af Woodstockfestivalen, men jeg var så begravet i
hotellets egen verden, at jeg slet ikke havde hørt om festivalen eller anede,
hvad den betød.
Grace Slick rejste sig op og strøg forbi mig. Hun havde en hellang
batikkjole på og havde mørk-violette øjne som Elizabeth Taylors.
“Hej,” sagde jeg og lagde mærke til, at jeg var højere end hende.
“Hej med dig,” sagde hun.
Da jeg gik ovenpå igen, havde jeg en uforklarlig følelse af at være
beslægtet med disse folk, dog uden en chance for at tolke denne følelse
som en forudanelse. Jeg kunne aldrig have forudsagt, at jeg en dag skulle
komme til at gå i deres fodspor. På det tidspunkt var jeg stadig en kluntet
toogtyveårig boghandlerekspedient, der kæmpede med en bunke ufærdige
digte.
Den nat var jeg alt for opstemt til at kunne sove og syntes, at alle
muligheder stod åbne for mig. Jeg lå og kiggede op i det hvidpudsede
loft, som jeg havde gjort som barn. Det forekom mig, at de dirrende
mønstre deroppe var ved at falde på plads.
Mit livs mandala.
J
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