
Til en uartig pige
Hent bøger PDF

Jens August Schade

Til en uartig pige Jens August Schade Hent PDF " KÆRLIGHEDSGUDINDEN
Dit liderlige svin, kom så her og lad mig piske dig,"

den unge kvinde talte "red min seng og læg dig i den."
O' højbårne, født for evigheden, således talte du.
Min sjæl er mere skøn end solen, når din varme

falder på den,
mere brændende, mer lys, mer ligetil, "Og snap
den flaske rødvin til mig, ah, det smager godt.

..."

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans
forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i

hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således
Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades forfatterskab,

som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.
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