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BESKRIVNING
En dagsvers är en kommentartill det som nyss har skett.En snabb replik, ett syrligt svar,ett infall rätt och
slätt. En nonsenssak, ett rimhopkok,som skys av Poesin.En tok som tror att tryckt i bokså blir det dikt och fin. Ett tankekorn, en krumelur,vars liv är mycket kort.En versform som till sin naturär dömd att
glömmas bort.1995, ett år efter succédebuten med sonettsviten Skuggor och speglingar, blev Lotta Olsson
ombedd att skriva dagsvers på Expressens kultursida. Det här är ett urval av hennes dagsverser i Expressen
mellan åren 1995 och 2000.Lotta Olsson debuterade som poet endast 20 år gammal. Då hade hon skrivit
dagsvers i Helsingborgs dagblad i flera år - fast för säkerhets skull under falsk åldersangivelse. Hon är en
värdig arvtagare till Alf Henriksson och "Kajenn", även om hon riktar udden mot samhälle och politik i
kanske högre grad än de. Lotta Olsson är verksam som poet, barnboksförfattare och
dramatiker.Omslagsformgivare: Jan Biberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Dagsvers - albertbonniersforlag.se
Dagsverser som består: Alf Henrikson Vilén, Florence Vem är den mest lästa poeten i Sverige under
1900-talet? Rimligtvis måste det vara Alf Henrikson.

Dagsvers | Jacke Sjödin
En dagsvers är en rimmad vers, vanligen med tillhörande teckning, som kommenterar aktualiteter på ett
humoristiskt eller satiriskt sätt. Dagsverser var förr ett ...

Dagsvers - Lotta Olsson - E-bok - nextory.se
Jag fick en så fin vers från min redaktör som sliter med min IKEA-bok. Den skulle jag vilja dela med mig
av: Lärodikt den 1 juni (vi säger att det är 1 juni dag)
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