
Sørgelige sekstetter
Hent bøger PDF

Per Aage Brandt

Sørgelige sekstetter Per Aage Brandt Hent PDF Forlaget skriver:

det blæser, stormer faktisk, og træer og buske

slår mod huset, som de skal, det er de beregnet til,

så man mærker nattens piskeslag mod jegbygningen,

så jeg går ned i den lyddøde kælder, hvor litteraturens

svampe gror, her bor ingen, kun den sorte skrift banker

hovedet mod væggene, selv om den ikke har et hoved

 

Sekstetter er digte med seks linjer i strofen. Formatet er for kort, eller endda for langt, til de fleste tanker, så
derfor bliver de enten strakt eller presset, indtil skriften slipper dem. Denne gymnopædiske proces medfører
ofte en nedsættelse af hastigheden, så digtene bliver sørgelige. Ved oplæsning kan deres hastighed sættes op

igen, og det hjælper som regel på humøret.

 

Per Aage Brandt (f. 1944). Debuteret som lyriker i 1969. Poesi i udvalg 2002 - 1969 (red. Tomas Thøfner)
udkom i Kbh. 2004 og et engelsk udvalg These Hands. Poetry (red. Thom Satterlee) i N.Y. 2011. Medstifter
af Forfatterskolen i København, 1987. Oversætter, senest: Georges Bataille Den indre erfaring (rev. overs.
2013) og Raymond Queneau  Stiløvelser, 2016. Jazzmusiker, seneste udg. m. Hugh Steinmetz sextet, 2009:
The Cherry Blossom. Med Karsten Vogel,  Cry!, 2016. Essayist, senest: Nitten semiotiske smuler, 2014.
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