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Valnødtid Jannick Storm Hent PDF "…det er også dine ben overkors på min ryg og vores kroppe passer så

fint sammen men der er smil ind imellem blikke og gode berøringer højtgearede nattelange samtaler og det er
dig der splitternøgen i træsko og bøllehat vil modta mig forførende som jeg kommer op ad jordvejen og
snubler og taber hatten så bygmarken må dukke sig under latteren der er både kejtetheden og de høje hæle

pigen i kvinden fornægter sig aldrig og der er udfyldning af rummet vibrationer gennem væg, fryd nøjagtig så
absurd og kærlig som man ellers kun drømmer om og mest er der munterheden, legen og dette lange glidende
blik inden dine ben igen ender overkors på min ryg…" I Jannick Storms "Valnødtid" forvandles store og små
hverdagssituationer til finurlige digte, der kaster et hemmelighedsfuldt lys over det, vi troede, vi kendte til

døde. Den danske digter og forfatter Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og
novellesamlingen "Miriam og andre". Siden er det blevet til en lang række digtsamlinger, romaner og
novellesamlinger. Ved siden af sit virke som forfatter har Jannick Storm ernæret sig som oversætter og

redaktør for tidsskriftet Limbo.
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