
Gennem spejlet
Hent bøger PDF

Mogens Hess

Gennem spejlet Mogens Hess Hent PDF Mogens Hess’ digte spænder indholdsmæssigt og tematisk vidt. Der
er således digte af eksistentiel karakter, som behandler centrale livserfaringer i form af kærlighed

og død, livets smerte og lykke, humor samt digte om dagligdags oplevelser og erindringer. Fælles for dem
alle er, at det lyriske jeg oplever verden som uendelig rig,

intens og givende og derfor søger at svare med et tilsvarende mål af overskud, nysgerrighed og
imødekommenhed.

”Min søn spørger mig af og til: – Er det noget, der rykker?
– Ja, råstoffet til digtene har med garanti både rykket og skubbet, løftet og åbnet for nye udsigter og dybder i
mit liv. Det kan være noget, der sker i mødet med andre, med natur og musik, eller en opdagelse af det, der er

bag ved spejlbillederne af mig selv og mine omgivelser.” (Mogens Hess)

Uddrag af bogen:

DE BEDSTE ØJEBLIKKE
det der åbner
overgår mig
fortæpper
går op

vi folder os ud
giver uden forbehold

får indsigter
blomst eller tidsel

hvor lang en sommer

Om forfatteren:

Mogens Hess har i mange år skrevet digte sideløbende med et arbejdsliv med administration og kultur, som
jurist og musisk interesseret.

Dette er hans første udgivelse. Han har i længere tid boet med sin familie i København og Vejle.
Nu, i den tredje alder, bor han på landet på Falster, ved skov og strand og i et aktivt lokalsamfund.
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