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Ellen Einan er en av de viktigste stemmene i norsk poesi, med et egenartet selvbestaltet diktspråk, som godt
tåler sammenligning med blant annet den amerikanske poetinnen Emily Dickinson. Foreliggende samling
inneholder alle 14 diktsamlinger og er dermed den første utgivelse som rommer hele Ellen Einans poesi på
norsk.
Samlingen er redigert av Jan Erik Vold og utgis til Ellen Einans 80-års dag 5. juni 2011.
Avskjed (rap/dikt) Rap/dikt om avkjed med tre lyriske virkemidler: enderim, rytme og et språklig blide
(Amors pil). Karakter: 5; Den dagen Om meg og en venninne.
André Bjerke leser: Med åtte roser, Ordet, Trosartikler, Oppdragerferden, Kjerringa mot strømmen, En
handelsreisendes liv (Søren Sørpå). August. August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng
mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender. Dette hemmelig milde innover jorden, I 2003
begynte Rolf Jacobsens Venner å presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt
av Rolf Jacobsen, gjerne med en begrunnelse. Temaene i den samlede TABU-oversikten er knyttet til skjult
makt, som norske redaktører og journalister hevder at det er deres oppgave å avsløre og eksponere i. Du må

ikke sove Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig, fjern som en
underjordisk strøm - og jeg reiste mig op: Hvad er det. Så rart å være flaggermus Og flakse rundt fra hus til
hus Og gå til sengs i trærne. Men er det noe om forstår hvordan den kan få sove når Knut Hamsun
(1859–1952) har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I 1920 fikk han Nobelprisen i
litteratur. Knud Pedersen ble født i. Riksmålsforbundet er en språkpolitisk organisasjon som arbeider for: Å
hevde riksmålets/det moderate bokmålets posisjon i vårt samfunnsliv: som offisielt. Hvis det er en dikter som
har vevd seg ut og inn av mitt liv gjennom tiårene, må det være André Bjerke. Jeg har aldri tidligere stilt meg
spørsmålet hvorfor og.

