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Crazy-man
iWozi
- Vi har nye ojne, og med vore nye
ojnefolger et ansvar
FamilienbKJorrnrodteWinivai,somhan hedder,allerede fsrste gang de kom til
landsbyen.Da kastede han
stenefter bilen. Kort tid efter
- Det er grotesk, hvorle- gjorde
handetsammemod en
des en menneskeligskabandenbil. Den smadredeforne glider over til at blive en
rudemAtteforreldrenebetale.
Det kostededem 200 dollars.
del af landsbybilledet,som
jeg viser frem som andre , En daglonfor en house-boy,
havearbejder
eller sproghjelting, der er fremmede for
dig her i Wozi, konstaterer perliggermellemI ,15 2 dollars.
den danske missioner BoHan er et par og tyv.eAr, tadil Skjstt. da vi gAr bort
ler glimrendeengelsliog var
fra Crazy-man, som landslige begyndten hojereviderebyen kalder en ung skizo- uddannelse,
da det gik galt.
fren mand, som fra midten
Desuden
er handsbt.
af december har siddet
lanket til en stor trestamme i en hytte.

Af
Kai Kjrer-Hansen

Nye sjne

Da man anbragteham i hytten havde den fire vagge.
Men nu er en stor del af muren ud til vejenvak, og Crazy-mansiddertil iben skue.I
begyndelsenhavde han sd
lang >snor((,at han valtede
murenog brugteleretsomkasteskyts.
Men nu er henderne
solidtlenkede til en tr4stamme, dog pA en sAdanmAdeat
han kan spiseog siddeog beskeftige sig med det, man nu
kan under de omstandigheder. Forrige gang Bodil
Skjotttaltemedham,var han
i gangmed at lave et nyt IDkort. Med et som pi en skal
fra en kokosnsd.

- Sa lenge han udgjordeen
gjorde
trusselmod landsbyen,
man noget. Men ellers fAr
man mestindtryk af, at man
langsomtsulterham ihjel. Jeg
ved, hvad der er det rigtigste,
siger Bodil Skjstt. Kristne i
byenhar da ogsdforsogtat fA
foreldrenetil at indse,at den
enestevej er at fi ham sendt
til Monrovia, hvor der er et
psykiatrisk
hospital.Men indtil nu er det ikke lykkedes.De
er ikke kristne.Og selv om
det ville vare en skonomisk
belastningat fA ham pA hospital i Monzovia,er det neppe her, det egentligeproblem
ligger.Foraldrenehar betalt
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100dollarstil Zo'en,medicin- man ikke kan valte hele det
manden.
somhaner en delaf?
system,
- Vi har kun veret her i 6
Kort tid for jul ribte han,
at han ikke havdefiet vand i
mineder, og nu har Crazytre dage.En af de svagtseende mansiddetder i 5 mAneder
og
naboergik ind med vand til
er ogsi for os ved at bliveen
ham,menblevgrimtmaltrak- del af bybilledet.Det engster
teretaf ham. Folk i kvarteret mig en smule,at man sA let
klagernu over,at han medsi- kommertil at glideind i 3ystene rib forstyrrerderesnatte- met,fordi maner ny, og fordi
sovn. Kun hans mor kan det nu enganger det letteste.
komme ham n€r, nAr hun
- Jegtror, at der er meget
bringerlidt madtil ham.
vi skallrre. Og jeg tror ogsa
- Du kan ikke acceptere, derer megetvi skallare at leat han skalsiddelenket til en
ve med. Men nir jeg tanker
trEstamme.Han er et med- pi Crazy-man,bliverjeg memenneskeog en medkristen. re og mereklar over, at den
Men hvad er alternativet.
nir
fsrste og umiddelbarereak-

tion pA en eller andenmdde
mi fastholdes.
Hverkenfra et
medmennesketigteller kristent synspunkt skal jeg
at han sidderder.
acceptere,
Men hvadkan vi gsre?
- Vore ojne er ikke bedre
endde andres.Men vi har nye
ojne. Og med vore-nyesjne
fslger et ansvar,ogsi selvom
man i dettetilfelde ikke ved,
hvadman skalgore,sigerBodil Skjstt pA vej bort fra
Crazy-man.
Tidligereartiklerfra Libe, og
r ia er br agt14. , 17.20.
27. juli sam t2. , 4. og 12.
august.

