
vrede mormor husker du dengang
jeg byggede et fængsel af grene fra skoven

viklede snor rundt om alle de bløde punkter
dér hvor grenene krydser er de
runde armes længsel efter støttepunkter jegslipperdigikke

husker du vrede mormor
hvordan jeg sad under grenenes tag jeg
blev ved med at sige at du ikke måtte komme ind
men du sagde det er omvendt:

det er dig du må ikke komme ud

Sommer betyder ferie og pause fra arbejdet. 
Men hvad er i grunden en pause? 
»Den er i virkeligheden en fortsættelse af musikken«, 
skrev den store komponist Carl Nielsen. 
Vi har bedt syv danske digtere om at skrive om pausen. 

VREDE MORMOR

...
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Som barn af en østjysk vejmand og en køkkenassistent og en koreansk 
mor og far har Eva Tind en dobbelt identitet. Den lå i titlen på hendes 
debutbog fra 2009, ’Do’, der ligesom hun er både jysk og koreansk. Hun
fortsatte sine fantasifulde studier i identitet med ’Eva + Adolf’, nu ude på
vanskeligere grund, med både sex og nazisme i kulisserne. I dagens digt
er hun tilbage i barndommen. Hvor pausen er henne, må læseren selv
finde ud af. Tager hun sig en pause fra familien i sit grønne bur, eller er
det mormor, der tager en pause fra hende?
thomas.bredsdorff@pol.dk
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