
Billeder fra Bagerste Række
Hent bøger PDF

Søren Skogstad Nielsen

Billeder fra Bagerste Række Søren Skogstad Nielsen Hent PDF Disse tekster rækker fra det mystisk- filosofiske til
menneskene og naturens indretning. De er skrevet til almindelige nysgerrige mennesker, der kan lide at føle og tænke.
Teksterne er ligefremme, nogle stille, andre dynamiske, ikke klagende eller pivsede, men de er ofte overraskende.

Redaktørudtalelser:

Søren E. Kristensen Forlaget Det Poetiske Bureau.
Jeg er vild med den lakoniske stil, de korte digte, og den lethed, der er over teksterne...

Flemming Madsen Poulsen Forlaget Attika
Sproget er enkelt og uden de store gåder, mange med en god sprogrytme. Nogle helt haiku-agtige i deres koncentrat af ord og

stemninger. Jeg anbefaler uden betænkeligheder manuskriptet til udgivelse på Attika.

Fra DBC lektørudtalelsen:
Kan minde om F.P. Jac, ligesom navne som Marianne Larsen og Ulla Ryum kan nævnes.

Smagsprøver:
Weekendavisens bogtillæg bragte "Hele verden lever" den 28.03.2014

https://www.facebook.com/billederfrabagersteraekke/photos/a.143588399665...

7270992/1435883826656941/?type=1&theater

Her er flere:

RÆVEN

Ræven går langs med stranden.
Ræven går langs med skoven.
Ræven går langs med mig.

Ræven løfter sin pote.
Han har så smukke øjne

Elsker du mig? -Siger ræven.

POLITIKKENS KILDER

De respekterer materien,
men de beundrer den ikke.

De beundrer ånden,
men de respekterer den ikke.

I deres gode dage beundrer og
respekterer de sig selv.

I deres onde dage har de intet at
respektere og beundre.
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