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Å dikte et sted å gå videre fra.
Det å bli sveket og forlatt av den du elsker danner en dirrende undertone i Henning H. Bergsvågs diktsamling
Du er ikke her. Diktjeget lever videre i etterdønningene etter et voldsomt og destruktivt kjærlighetsforhold.
Ordene og tankene blir til gjenferd som vandrer gjennom rommene, livet blir ubevegelig, som en klokke som
nekter å flytte på viserne. Når det strømmer for mye lys inn vinduene, og ubehaget ved å se blir for stort, blir
diktningen eneste utvei. Å klamre seg til livet med språket, å skrive for å slippe å åpne øynene, å dikte et sted å
gå videre fra.
Kjære mamma, skjønner du ikke at det bare er du som kan redde deg selv? skriver meg (21). FOTO:
Illustrasjonsfoto: NTB. Kjøp 'Du er ikke her, dikt' av Henning H. Bergsvåg fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788205492646 "Du er ikke her - dikt" av Henning
H. Bergsvåg - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne. Populære matbloggere på
Instagram Her er matbloggerens instafavoritter: - Blir du ikke inspirert her, så er du fargeblind eller veldig
kynisk Jeg kommer ikke over det.
Det er så urettferdig synes jeg. Jeg som alltid satte mine barns behov foran mine egne,selv om jeg faktisk

hadde behov jeg også, sterke. Har du ikke nasjonaldrakt? Her er antrekkene du bør gå for – og styre unna.
DÅRLIG SYNLIG PARKERINGSBILLETT: 1. du skal ikke godta bot selv om parkeringsbilletten ligger opp
ned på dashbordet med usynlig tidspunkt for hvor lenge. Har du spørsmål om hvor sunn poteten egentlig er,
kan du spørre ernæringsfysiologen her!. men er du trygg på at du ikke kløner det til før familieselskapet?
Plutselig kan du som turist bryte en lov du ikke en gang visste eksisterte. Vær obs når du er på reise. Her er
lovene du ikke vet at du bryter. LINUX MINT 17 XFCE Vil du ikke bytte fra Windows XP? Her er et gratis
alternativ

