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HVERDAGENS LARM Cath Beck Hent PDF Hver dag er vi vidner til larm i hverdagen. Denne larm kan
have mange ansigter og skabe oceaner af følelser i os. Larmen kan stamme fra sygdom og tragedie, og den
kan opstå i den dybeste sorg, men larm kan ligeledes være en eksploderende eufori af lykke. I Hverdagens

larm – I en verden af stilhed findes en bred vifte af smukke digte, som tager udgangspunkt i de svære følelser
og den larm i hverdagen, vi ofte undertrykker. Digtsamlingen rummer de tanker og byrder, vi alle bærer rundt
på, og giver samtidigt et indblik i, hvilke følsomme og sårbare emner forfatteren har bearbejdet. Digtene kan
hjælpe læseren med at bearbejde denne larm i trygge rammer. Uddrag af bogen Hvad nu hvis Jeg aldrig

kommer over dig? Hvis jeg aldrig glemmer duften Af tusinde blomster, som kildrede mine sanser Hver gang
du var i mit nærvær Som nu blot minder mig om din varme Din kærlighed Hvad nu hvis Jeg ikke overlever?
Hvis mine knogler ryster så intenst og ensomt I dit mørke fravær At de knuses og erstattes af en smerte Så
voldsom, at al glæde i mig overskygges Nu og for altid. Hvad nu hvis Du var min perfekte kvinde Men jeg

aldrig var din. Om forfatteren Som 23-årig poesientusiast flytter Cath fra Jylland til København og får kort tid
efter en hjerneblødning, som gør hende delvist invalid. Samtidigt finder man en tumor i hendes hjerne. At
skrive poesi blev hendes måde at bearbejde hverdagen på, og efter et år er Cath på benene med sin første

digtsamling.

 

Hver dag er vi vidner til larm i hverdagen. Denne larm kan have
mange ansigter og skabe oceaner af følelser i os. Larmen kan stamme
fra sygdom og tragedie, og den kan opstå i den dybeste sorg, men

larm kan ligeledes være en eksploderende eufori af lykke. I
Hverdagens larm – I en verden af stilhed findes en bred vifte af
smukke digte, som tager udgangspunkt i de svære følelser og den
larm i hverdagen, vi ofte undertrykker. Digtsamlingen rummer de

tanker og byrder, vi alle bærer rundt på, og giver samtidigt et indblik
i, hvilke følsomme og sårbare emner forfatteren har bearbejdet.
Digtene kan hjælpe læseren med at bearbejde denne larm i trygge

rammer. Uddrag af bogen Hvad nu hvis Jeg aldrig kommer over dig?



Hvis jeg aldrig glemmer duften Af tusinde blomster, som kildrede
mine sanser Hver gang du var i mit nærvær Som nu blot minder mig
om din varme Din kærlighed Hvad nu hvis Jeg ikke overlever? Hvis
mine knogler ryster så intenst og ensomt I dit mørke fravær At de
knuses og erstattes af en smerte Så voldsom, at al glæde i mig
overskygges Nu og for altid. Hvad nu hvis Du var min perfekte
kvinde Men jeg aldrig var din. Om forfatteren Som 23-årig

poesientusiast flytter Cath fra Jylland til København og får kort tid
efter en hjerneblødning, som gør hende delvist invalid. Samtidigt
finder man en tumor i hendes hjerne. At skrive poesi blev hendes
måde at bearbejde hverdagen på, og efter et år er Cath på benene

med sin første digtsamling.
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