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Mariane Kvist Doktor
Avisoverskrifterne flyder sammen

Avisoverskrifterne flyder sammen 
Biler drøner forbi
Jeg leder efter en nøgle til låsen
Skuldrene bærer hver en dråbe
Kunne jeg svømme i den vandpyt
i stedet for at springe forbi?
Endnu en dag med de andres paraplyer
Det regner med tomhed
på den våde bænk
Jeg kan ikke komme ind i mit eget hus
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Vi holder fast i en flig

Vi holder fast i en flig
i skæret af gadeluften, 
der klemmer sig igennem persiennelamellerne.
Trækker vi os ind til hinanden
En dråbe luft knirker frem og tilbage
imellem luftrøret og lungerne.
Min hånd på din brændende hud
du hakker, stønner, hiver
vil trække vejret til dig igen 
jeg sidder hos dig 
du har et voksent blik
 i det ru skrattende barnebryst
jeg holder dig ind til mig 
ved min øjenkrog 
min sjæl råber efter hjælp
vi holder fast
 i en flig
et sekund liv
 ånd
luft i din lille mund
vi knuger livskraften
 ind til os
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Hvad har jeg glemt?

Jeg har hverken glemt busturene de fem kilometer hjem 
fra skole, hvor jeg vendte hele min tilværelse med de 
grønne marker. Jeg glemmer ikke gymnastiktimerne, 
hvor bolden hele tiden trillede væk eller frikvartererne 
hvor jeg ikke vidste hvad jeg skulle lave eller børnefød-
selsdagen, hvor jeg brækkede mig ude på toilettet, fordi 
jeg havde spist for meget kage eller eventyrene som min 
mor læste højt for mig, når jeg lå i sofaen og var syg eller 
popcornene mine søskende og jeg lavede, når vi var ale-
ne hjemme - det var inden man vidste at micropopcorn 
er farlige. Jeg har ikke glemt Børnetime i fjernsynet, der 
konkurrerede med aftensmaden, og jeg har ikke glemt 
den dag i badet efter gymnastiktimen, hvor jeg opda-
gede, at alle de andre havde bryster. Jeg har ikke glemt 
drengene jeg ikke turde sige noget til eller alle de gange 
hvor jeg var nysgerrig, men foretrak at være stille eller 
eftermiddagene hvor jeg faldt i søvn på sofaen, når jeg 
læste til eksamen eller den dag jeg læste en bog, hvor or-
dene blev lyslevende eller morgenen, hvor jeg mødte det 
største af alt - ham som elsker mig og ikke kan lade være 
med at elske - og jeg har ikke glemt dagen, hvor jeg kig-
gede på mine gymnasieklassekammeraters tøj og hår og 
konstaterede, at jeg var en leverpostejmad, der ikke pas-
sede sammen med Bacardibreezers og ukendte drenges 
kysmunde. 
Jeg kigger ned i den tomme indkøbsvogn. Hvad var det 
nu jeg skulle købe?




