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Ballader om vold og ømhed Lean Nielsen Hent PDF "mols er meget smukt og bakket og dufter godt
jorden er tyk og fed og jeg blev landvæsenselev

hos en høj mager forpagter og hans kone på en gård
der

køerne var varme og rolige og vi malkede dem
med maskiner tidligt om morgenen

jeg kørte møg på møddingen harvede og meget andet
men konen syntes hurtigt jeg åd for meget
og manden syntes jeg arbejdede godt nok

men at jeg ligesom hele tiden virkede uinteresseret ..."

Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru
Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982 sprang han ud som

prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen ud på gaden".

"Bogen, der forener genrerne digt, roman og erindring, er et stort dokumentarisk epos om en drengs utrolige,
men sande oplevelser fra sit 14. til sit 17. år.

Tre år af Lean Nielsens liv bliver her sat på papiret i lange glidende kapitler, der som litteratur lykkes i flot
stil: elementært bevægende, rørende, gribende, rystende og morsomt." – Asger Schnack

"Det er en bevægende og oprivende bog Lean Nielsen her har skrevet." – Berlingske Tidende

"Jeg håber den bliver læst og udlånt og brugt – alle steder hvor man bruger ung og reel og levende litteratur."
– Politiken
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