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BESKRIVNING

Lite överdrivet har det sagts att en roman kan vem som helst skriva, men en diktsamling kräver så oerhört
mycket mer. Den är ett mödosamt hopsamlat koncentrat av poetens eget tänkande.Du väntar mig är just ett
sådant koncentrat, resultatet av åratals funderingar kring väsentligheter. I sin debutsamling har Anders
Ingmår valt att följa tankarna hos en sökande människa efter livet som aldrig sviker. Den trotsiga lusten att
inte ge upp i en rotlös värld. Som den genuine poet han är har han gett allmängiltighet åt mannens
reflexioner.Förvånad kan läsaren konstatera: Men det här handlar ju om mig.I en tid när den lättköpta ytan
är det enda som räknas är detta en välbehövlig motvikt. Dikterna får blir ett andrum, en viloplats att
komma tillbaka till om och om igen. De blir ett sätt att bättre kunna ta vara på den märkliga gåva som
kallas livet.Janne Carlsson, författare och översättare
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Åsa Jinder & Cajsa Stina Åkerström* Av längtan till dig

Han vill inte separera utan ber mig vänta, ... Har du inte väntat på att han ska prioritera någon annan än sig
själv mer eller mindre alla de år du levt ...

Jag vill se dig i ögonen och vänta tills du ler, sen kommer jag att ...

Utgivningsår: 2016 Storlek: 110x178 mm Antal sidor: 50 ISBN10: 9-18-832975-5 ISBN13: 978-9-18-
832975-2 Lite överdrivet har det sagts att en roman kan ...

Väntar du på mig lyrics

Get lyrics of Väntar du på mig song you love. Learn every word to your favourite song!
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Du väntar mig

https://www.bo-fi.club/?p=DU%20V%C3%84NTAR%20MIG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DU%20V%C3%84NTAR%20MIG&ln=se
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