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Bare noget
at digte om
En artikel i digtform

Jeg vidste ikke alt det her
da jeg blev skilt
første gang
siger Anne
Hun har lavet kaffe på kapsler
og en bog
som hun nu fortæller mig om
’Ikke noget at tale om’
hedder den
så nu taler vi om den
Bogen handler om det kaos der opstår
efter en skilsmisse
hvor madpakker og sengetider
konkurrerer med fest sex og frihed
og en pludselig opstået ungdom
i 9/5 ordning
En hovedperson der mister sig selv i et nyt
forhold og et
clash
mellem to verdener
I hjørnet af stuen står hendes skrivepult
Hun købte den
og stolen med pelsen
til når hun sad og skrev hjemme hos sin far
Vi sidder i stuen på hver sin side
af det aflange spisebord
i 100 kvadratmeter Vesterbro
med baggård og sjæl
og et børneværelse
Når man bliver skilt bliver ens liv todelt
man pendler mellem
at være forælder
og en paradoksal frihedsfølelse
med et ocean af muligheder
og savn fortæller hun
Den ene væg i stuen er
malet lyserød
det har hun selv gjort som noget
af det allerførste
da hun flyttede ind

Hun fortæller
om paradokset mellem at stå
nyforelsket
og hente børn i institutionen
lektier og puttetid
og have et stort fjollet smil på læben
fordi ens tanker er hos den
man lige har forladt
og ligget og snakket med i sengen
til klokken blev 12

Fra bogen:
jeg har regnet på det
fem knaldedage om måneden
36000 minutters længsel
resten af november
det var nemmere hvis han friede til mig
om seks dage kan vi ses
det er om 8640 minutter

Hun blev selv skilt i 2006
første gang
og igen da bogen om skilsmissen
udkom
Mest skrev hun den om onsdagen
for at finde tid i en
travl
hverdag med alt for lidt
tid
Tv’et i stuen står på et lille sofabord
ledningen slanger sig
hen over gulvet
og når aldrig frem til en stikkontakt
man vænner sig til at fordele opgaverne
mænd
og stikkontakter
hører sammen
Anne Zenon flyttede ind i sin nye lejlighed
på Vesterbro
i starten af året
Hun har skrevet en roman
og en novellesamling
før hun skrev
sin første
digt-roman
Som journalist
skriver jeg artikler på samme måde
dag efter dag
men i dag vil jeg digte
og rode

Min første bog havde jeg skrevet på
siden jeg var 18 år
fortæller hun
Den nægtede at blive færdig
en rutsjebanetur med sejt arbejde
tung research og en svær
proces
Digtroman
kaldte hun
sit næste projekt
Den skrev ikke
sig selv
men den har et forløb som en roman
og en digtform
så
ordene skriger
til
og af
hinanden
Jeg vidste den tid omkring
skilsmissen
rummede så mange spændende ting
pendlingen
mellem at være forælder
og nyforelsket
Det føles jo som at have to liv
fortæller hun

Hovedpersonen i
’Ikke noget at tale om’
lever af sin stemme
hun læser lokalaviser
højt
hvad hun selv vil
kan hun ikke sætte
ord
på
Det ringer på døren og det er posten
og han har en pakke med
og det er ting til internetopkoblingen
apropos
mænd og stikkontakter
Bogen er ude
på Brændpunkt
og den er ikke kun til alle de skilte
men også til dem
der kan lide at grine
af sig selv
i krise
og tænke over livet
En skilsmisse er en chance for at
møde sig selv
og man skal lytte til den larm det giver
siger Anne

