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Døgndrift Orla Bundg\u00e5rd Povlsen Hent PDF "Musik Der er musik i dampen når den kommer tæt

sammen. Der er musik i en spytklat som rammer en solplet på asfalt. Der er musik i dit søde spyt når det syder
brændende idet vore læber mødes og vi dampende bytter spyt med hinanden. Men kom nu! tag din sweater på
så at dine sprængfærdige bryster ordentlig kan stritte ud i byens trafikmusik. Så tar vi hinanden i hånden og
hiver hinanden avsted til koncert." Orla Bundgård Povlsen (1918-1982) var en dansk forfatter, digter og

journalist. Orla Bundgård Povlsen var oprindeligt uddannet smed men debuterede som digter og
novelleforfatter i 1940‘erne. Gennembruddet kom i begyndelsen af 1960‘erne, hvor hans på én gang sanselige

og jordbundne digte gjorde stort indtryk på anmeldere og læsere. Orla Bundgård Povlsens digte væver
tilværelsens almindeligheder, sansernes erfaring og samfundets tilstand sammen til et finmasket lyrisk tæppe.

 

"Musik Der er musik i dampen når den kommer tæt sammen. Der er
musik i en spytklat som rammer en solplet på asfalt. Der er musik i
dit søde spyt når det syder brændende idet vore læber mødes og vi
dampende bytter spyt med hinanden. Men kom nu! tag din sweater
på så at dine sprængfærdige bryster ordentlig kan stritte ud i byens
trafikmusik. Så tar vi hinanden i hånden og hiver hinanden avsted til
koncert." Orla Bundgård Povlsen (1918-1982) var en dansk forfatter,
digter og journalist. Orla Bundgård Povlsen var oprindeligt uddannet
smed men debuterede som digter og novelleforfatter i 1940‘erne.
Gennembruddet kom i begyndelsen af 1960‘erne, hvor hans på én

gang sanselige og jordbundne digte gjorde stort indtryk på anmeldere
og læsere. Orla Bundgård Povlsens digte væver tilværelsens

almindeligheder, sansernes erfaring og samfundets tilstand sammen
til et finmasket lyrisk tæppe.
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