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En slags barndom Ida Marie Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Hendes tunge stinkende krop 
anklagende 

desperat hivende flasken fra mig 
stød mod min krop med albue, 

med hænder, med flasken, med det forvrængede hoved 
og jeg holdt fast 

i flasken 
Så jeg slog hende 

væk fra mig 
så hårdt jeg kunne 
med al kraft og magt 

slog hende 
hårdt 

og bump 
der sad hun 

somme tider lå 
somme tider slog hun hovedet 

mod noget           

Uddrag af bogen 
Før jeg husker drømmen 
mærker jeg den i min krop 
mine brystvorter stritter 

mit skød er varmt 
og jeg væmmes af kvalme 

og opstemthed 
jeg mærker, at min opgave var ved at nå sit resultat 

i drømmen altså 
kan man kalde sådan en drøm for en drøm 

eller mareridt 
sådan var det jo ikke 
jeg var ikke bange 

men jeg væmmes nu             

Om forfatteren 
Ida Marie Kristensen (f. 1976) debuterer med digtsamlingen En slags barndom. Uddannet folkeskolelærer,
master i psykologi og ledelse. Tidligere kredsstyrelsesmedlem i DLF, afdelingsleder på en folkeskole,

lokalformand samt kommunalbestyrelsesmedlem for SF. I 2015 brænder Ida Marie ud forårsaget af langvarig
stressbelastning. I den efterfølgende selvrefleksive proces genopstår ungdomsårenes trang til at udtrykke sig

via lyrikken. Mor til to.
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