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Poetry Slam er skrevet til mikrofonen / fremførsel. Oplev 
det live ved at tage til et slam – eller book en workshop 

og lav jeres eget Poetry Slam-show på skolen! 

Indholdet af denne pdf må kun kopieres eller distribueres af institutioner, der har indgået 
aftale med Copydan Tekst & Node, og under forudsætning af, at anvendelsen af 
indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print 
og kopiering skal i givet fald indgå i skolensindrapportering til Copydan Tekst & Node. 

Titel: Afghanistan 
Forfatter: Mathilda Printzlau-Paulsen 
 

Jeg drømte, at du var død på reportage i Afghanistan.  
At jeg fik dine råfiler og så, hvordan du 
havde fotograferet en lille pige som det sidste, før du blev skudt.  
At jeg kunne ane frygten i 
hendes grågrønne øjne,  5 

som om hun så din morder bag dine skuldre,  
lige idet du tog billedet.  
Jeg forestillede mig hendes tøj plettet af dit blod i sekunderne efter. 
Jeg kunne ikke trække vejret gennem ensomheden.  
Jeg så din mund i ansigtet på vores datter, 10 

når hun talte.  
Jeg så dine øjne i ansigtet på vores søn, når han græd. 
En mand forklarede, at det havde været svært  
at få resterne af dig med hjem. 
De havde skåret dine hænder af, måske så du ikke kunne 15 

identificeres ved hjælp af fingeraftryk, 
måske fordi dine smykker var af ægte sølv.  
Da jeg spurgte, om jeg måtte se dit ansigt,  
Svarede han:  
“Der er ikke så meget tilbage.” 20 

Og jeg drømte, at de opdagede mit navn på indersiden af 
vielsesringen og fandt mig. At de 
sendte mig beskeder på facebook med billeder af,  
hvad de havde gjort ved dit lig. 
Imens gik jeg rundt herhjemme  25 

og forsøgte at være almindelig.  
Lavede kaffe til dig om morgenen, 
lod den stå og blive kold på dit skrivebord.  
Smurte en madpakke til dig, når jeg lavede børnenes, 
så min søster var nødt til at komme  30 

og smide spegepølsemadder ud et par gange om ugen. 

Jeg tog dit tøj ud af skabet og krøllede det sammen  
og lagde det ud i solen, så det så ud som om, 
at det blev brugt.  
Jeg tændte dine kameraer,  35 

så de løb tør for strøm,  
så de ind imellem kunne 
sidde i opladeren og blinke til mig.  
Jeg smurte din hårvoks på din hovedpude,  
så sengen lugtede 40 

lidt af dig,  
og græd igen,  
når jeg vågnede om natten og opdagede,  
at jeg stadig var alene. 
Jeg drømte, at du en dag stod i døråbningen  45 

og grinede af, at foto-terminologien tvang dig til at 
skyde folk  
hver eneste dag.  
“Er det ikke smukt?” sagde du.  
“At noget så fint og roligt skal kaldes noget så brutalt?” 50 

Jeg lo med dig,  
indtil vores datters hånd gled ind i min, og hun spurgte:  
“Mor, hvem snakker du med?” 
 


