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Syrisk rose Anne Brænder Hent PDF Denne bog er blevet til efter mange års levet liv og alt, hvad et sådant
kan rumme.

Den kommer vidt omkring i følelsesregistret hos os mennesker – i form af glæde, jubel, sorg, dødsangst, frygt
og vrede. Går man tættere på, kan man nok finde en lille spire, som stort set går igennem alle digtene.

Med denne bog kan du tage en tur på besøg i din verden og alle dens forunderligheder. Forhåbentlig vil den
blive til hjælp og varme for mennesker, som går og tumler med livets store og svære spørgsmål.

Den egner sig dog også til at være en ren afslapningsbeskæftigelse. Vi befinder os i et univers af de dybeste
problemer sideløbende med befriende humor.

Uddrag af bogen

En mosaik– et puslespil –

hvad er det egentlig, du vil.

Jeg vil se frem

allerhelst tænker jeg ”glem”.

Hvorfor nu det.

Er det, fordi du er bange

for de endeløse lange

nætter, hvor du bare ser og ser,

hvordan tingene bare sker og sker.

Vil du dvæle ved det,

som for længst er forbi,

og som nu kun har plads

i din fantasi.

Der er plads til det hele,

alle ismer og asmer er med,

både sarkasme, orgasme,

kynisme og kærlighed,

når du skal beskrive, hvad du led.

Du er ikke i tvivl i et kort sekund,

for dig drejer hele verden rundt.

Hvem der skabte kvinden –



det gjorde Gud,

hvem skulle ellers stå for skud.

Hvem der skabte manden,

det gjorde Fanden,

hvorfor skulle vi ellers pine hinanden?

Om forfatteren

Anne Brænder er opvokset i Odense. Helt fra barndommen har hun interesseret sig for læsning og ikke mindst
poesi. Den sidste del er mest kommet til udtryk gennem lejlighedssange ved enhver familiefest. Hun har altid
søgt indsigt i menneskers små og store hverdagsoplevelser. Hun har gennem sit arbejde i mere end 30 år som

folkeskolelærer haft mulighed for at formidle denne interesse i undervisningen.
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