
Besøgsdigte
Hent bøger PDF

Lean Nielsen

Besøgsdigte Lean Nielsen Hent PDF "naboen i sommerstedsgade

hun er væk

den gamle kvinde ved siden af

vi var naboer et år

jeg så hende kun to gange

vi delte lokum på gangen

en gang åbnede vi køkkendørene samtidig

så et øjeblik på hinanden

og trak os tilbage

da jeg kom op ad hovedtrappen

en dag

åbnede hun døren og sagde

"åh undskyld jeg troede

de var petroleumsmanden"

vi smilte hurtigt

inden hun lukkede døren

vi havde hver vores

rulle toiletpapir

når min slap op

brugte jeg hendes

hun opdagede det

og rev mærke

i sit papir

jeg købte en rulle

og satte den over

på hendes side



hun satte den over

til min side

videre kom vi aldrig

i vores samvær

og ofte tænker jeg på

hvilken stor historie

hendes liv mon har været."

Lean Nielsens digtsamling beskriver, som navnet antyder, en række besøg hos forskellige mennesker –
indimellem ham selv – på diverse adresser i Danmark. Hvert digt fortæller en historie, nogle gange er den

pinlig, andre gange er den betydningsfuld i kraft af sin betydningsløshed, og nogle gange er den blomstrende
vigtig.

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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Lean Nielsens digtsamling beskriver, som navnet antyder, en række
besøg hos forskellige mennesker – indimellem ham selv – på diverse
adresser i Danmark. Hvert digt fortæller en historie, nogle gange er

den pinlig, andre gange er den betydningsfuld i kraft af sin
betydningsløshed, og nogle gange er den blomstrende vigtig.

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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