Det gode liv.
Oplæg ved professor Moskito.
Moskito:
Goddag alle sammen. Mit navn er professor Moskito – eller som pigerne siger – professor Måske Vi to. Jeg
er professor i vandkogning, skisport og filosofi. Jeg har gennem mange år studeret vands kogepunkt og har
skrevet en mindre doktorafhandling om emnet. Den gik desværre op i røg. Skisporten står mig også meget
nær. Det er fordi jeg elsker at få en lille ski på. Og som vi skiløbere plejer at sige, man skal være god ved en
ski, man må ikke slå en ski. Det var en vits. Der findes mange slags ski. Selv hælder jeg til træ ski. Her er der
også flere slags. Ege ski, bøge ski og aske ski (a ska ski).
Skisport er for mig en del af det gode liv. Men jeg har lovet at se lidt mere filosofisk på emnet: Hvad er det
gode liv?
Det er jo et spørgsmål, som man godt kan tænke lidt over et par dage eller to. Og det har jeg så gjort … og
det jeg er kommet frem til er, at der ikke er noget entydigt svar på det. I stedet kommer jeg til at tænke på
helt andre spørgsmål – for det er jo ikke kun et spørgsmål om det gode liv, men om liv i det hele taget.
Hvad er liv? Hvem af os lever? Hvad er det at leve?
Jeg vil gerne gøre det lidt mere konkret. Hvis én siger, jeg er ved at dø af grin – hvor tit kan man egentlig
være det? Hvis man er halvdød af skræk to gange, had så?
Eller det helt enkle: Hvorfor er BH i ental og trusser i flertal? Det burde måske være omvendt, jeg mener i
BH’en er der … og i trussen … undskyld trusserne kun 1.
Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært? Hvis mænd kan få tilfredsstillet deres
seksuelle behov ved at kikke i pornoblade, hvorfor sender man så ikke kogebøger til ulandene? Og det får
mig til at tænke på, om sterilitet er arveligt?
Kan negre blegne? Kan man være skabs Klaustrofob? Hvorfor er der kun et monopoltilsyn? Eller som da
moderen råbte til sin søn: Lille Peter din næste løber. Nej mor, det er mine fødder, der løber. Nej Peter, de
lugter. Hvor svært kan det være?
Når man kalder en der spiller piano for en pianist, hvorfor kalder man så ikke en der kører race, for en
racist? Kan man tage noget imod kleptomani? Var det ikke lidt kedeligt for ham, dr opfandt den første
telefon?
Hvis du kører med lysets hastighed, hvad sker der så, når du tænder forlygterne? Hvor hurtigt kører du, hvis
du kører med mørkets hastighed?
Kan man forestille sig en verden uden hypotetiske situationer?
Tjaa … mange spørgsmål – mange svar. Eller slet ingen svar. Tænk dig godt om. Men du er måske ligeglad?
Kig ned af dig selv og svar på følgende: Kan en tyk mand have tynd mave? Hvis man er kold i røven, har man
så is i maven?
Det gode liv – er der hvor man har tid til at tænke på svarene.
Så vil jeg ud og have sat vand over – og måske kan jeg være heldig og få en lille ski på. Tak for nu – hav et
godt liv.

