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Utan dina andetag
Annett Duran
Om en kamp emot tiden och det oundvikliga, där tro, hopp
och kärlek är det som skänker trösten du så väl behöver.

…– Det här är min vägkarta till gapet, säger du,
till stillheten och det stora blå och jag har väntat klart, jag kan
komma till dig sedan om du ber försiktigt när tid är.
– Nej, svarar jag, det går inte alls om man inte är länkad och du
måste först släppa greppet om solrosen.
Du sträcker din hand mot mig, bugar inför, spottar tonlöst och
kastar solrosen framför mina fötter.
– Kom nu då, vi måste skynda oss! säger jag,
innan tiden försvinner helt och allt blir en enda stor nebulosa…

Utan dina andetag är en självbiografisk berättelse om rädsla att
förlora den man älskar och där kampen emot tiden oundvikligen
leder åt ett och samma håll. Det är tron, hoppet och kärleken
som är det enda som kan ge tröst. Berättelsen utspelar sig i två
parallella världar under åtta månader där det upplevda skeendet
varvas med lyrik som gestaltar författarens inre liv. I berättelsen
får man följa ett förlopp från en födelse till en död och där
kampen blir ett sätt att överleva och hitta acceptansen i det som
måste ske.

Annett Duran är född 1964 i Arboga. Som ung flyttade hon runt i
Sverige och utbildade sig b.la på Örebro Högskola, Balettakademin i Göteborg samt olika teaterutbildningar i Stockholm.
Efter en karriär som skådespelare med egen teatergrupp i
Stockholm landade hon till slut i skrivandets konst och utbildade
sig på Skrivarakademien i Stockholm. Hennes första utgivning
När själen dansar barfota (2010) är en samling dikter ur en
sorgebearbetning då hennes make och flamencosångaren
Rogelio de Badajoz Duran hastigt avled i cancer 2006. Paret
hade då arbetat tillsammans med teater och sång sedan 1990.
Annett har publicerat poesi i tidskriften Populär Poesi där hon
b.la skrivit utefter teman som Ytterligheter och Ålderdom. Hon
har medverkat som inbjuden poet på Södermalms Poesifestival,
Ordet i centrum och Krispiga Kaskader. Hon har även gestaltat
sin poesi i två crossover föreställningar tillsammans med musiker
och dansare 2012-2014.
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