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Digte til dig Lean Nielsen Hent PDF "Du sover nu Nu øser det ned igen og jeg tænker på dig og på hvor
fuglene finder læ Du sover nu i dit lille rum et menneske på kloden en pige i universet At tage fat om dig

løfte dig fra jorden med knogler, kød og tanker en lang tæt omfavnelse med dine arme om det der er mig Dig,
dit menneske når du skal bløde og bliver trist, vred skælder mig ud og ber mig om at gå Din angst når du
bløder for længe når du føler på brysterne og finder knuder din usikkerhed uge efter uge og du bliver

undersøgt og er rask Når du vågner din gode sult og kaffetørst dine glædeslyde når du spiser knækbrød med
agurk og tomat mens dine øjne glimter i glæde Aftner hvor ordene bliver onde og djævelskaben får

halspulsåren til at pumpe hæftigt mens alt dårligt rammer ind så hjertet krymper Glæden over dig et kys over
bordet vor gang på kloden og af og til en dans hen ad gaden mens vi ler og ler." Lean Nielsens "Digte til dig"

emmer af kærlighed, som ind imellem er krydret med fortvivlelse, vrede, håb, munterhed og lidenskab.
Digtene kredser om det til tider svære forhold mellem to elskende, som samtidig er det mest vidunderlige,
man kan håbe på. Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i 1969 med

digtsamlingen "Fru Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982
sprang han ud som prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen, ud på gaden".

 

"Du sover nu Nu øser det ned igen og jeg tænker på dig og på hvor
fuglene finder læ Du sover nu i dit lille rum et menneske på kloden
en pige i universet At tage fat om dig løfte dig fra jorden med

knogler, kød og tanker en lang tæt omfavnelse med dine arme om det
der er mig Dig, dit menneske når du skal bløde og bliver trist, vred
skælder mig ud og ber mig om at gå Din angst når du bløder for

længe når du føler på brysterne og finder knuder din usikkerhed uge
efter uge og du bliver undersøgt og er rask Når du vågner din gode
sult og kaffetørst dine glædeslyde når du spiser knækbrød med agurk
og tomat mens dine øjne glimter i glæde Aftner hvor ordene bliver
onde og djævelskaben får halspulsåren til at pumpe hæftigt mens alt
dårligt rammer ind så hjertet krymper Glæden over dig et kys over
bordet vor gang på kloden og af og til en dans hen ad gaden mens vi



ler og ler." Lean Nielsens "Digte til dig" emmer af kærlighed, som
ind imellem er krydret med fortvivlelse, vrede, håb, munterhed og
lidenskab. Digtene kredser om det til tider svære forhold mellem to
elskende, som samtidig er det mest vidunderlige, man kan håbe på.
Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og
debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru Jensen in memoriam".
Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982
sprang han ud som prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen,

ud på gaden".
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