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Titel: Gravskænderi 
Forfatter: Michael Dyst 
 

når ukendte gerningsmænd  
vælter gravstene på en muslimsk gravplads 
så er det en dybt afskyelig handling 
 
men  5 

når en børnefamilie behandler Vestre Kirkegård som 
en legeplads 
så var det ikke en poetisk retfærdig straf for 
gravskænderi 
når deres to-årige søn blev knust til døde under en 10 

faldende sten 
men derimod kun en tragisk ulykke 
der selvfølgelig medfører at der nu skal opstilles gitre  
rundt om samtlige gravstene på samtlige gravpladser 
så andre børn ikke kommer til skade 15 

når de tramper på min familie 
 
for det er selvfølgelig helt normalt  
at lille, glade, hoppende, leende, smilende, savlende 
spyttende, kravlende, med snot ud af næsen haglende 20 

fuldstændigt uskyldige Brian 
bruger den sidste stump af fritid  
diverse skolereformer og kommunale ”tilbud” har 
efterladt til ham 

på at spytte på retten til at hvile i fred 25 

 
så nu er jeg blevet 
en lille smule vred 
 
så til spelt-generationens curlingforældre 30 

og alle andre helt normale moderne mennesker 
vil jeg bare lige sige 
 
at I kommer til at rådne langsomt i Niflheim 
 35 

maddiker inficeret med kolera vil bide hul i jeres øjne 
og kravle ind til den del af jeres hjerner der engang 
kunne føle skam 
og dér vil de skrige sig selv til døde i løbet af den tid  
det tager mine forfædres knogler at blive til støv 40 

men indtil da  
skal I da bare fortsætte som I plejer 
vælt så mange sten I har lyst til mens I fejer 
foran jeres børn som de øjesten  
I en dag vil installere på den forældrekøbte grønne 45 

gren 
små fugle der sidder og synger om hvordan livet bare 
er en leg 
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små klumper af forbrugermentaliet og fjer der skider 
på mig 50 

små undrende øjne der stirrer når jeg siger 
 
nej 
hvis du ikke kan respektere min families sidste hvilested 
fordi du ikke kan downloade en samvittighed 55 

hvis du ikke kan håndtere situationer 
du ikke kan løse med diverse applikationer på de 
nyeste versioner 
af de såkaldte smarte telefoner 
så har jeg ca. 20 års indestængt vrede med dit navn på 60 

 
men bare rolig  
mens jeg bliver stemplet som sindssyg og får en 
voldsdom 
vil du på facebook modtage sympati fra fjern og nær 65 

for det er jo bare sådan er 
 
mens tiden går og flyver afsted 
bliver vi alle sammen bare ved 
med at træde hverandre i dyndet ned 70 

og ikke engang i døden 
 

kan man være i fred 


