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"Det er meg du holder og som holder deg - jeg springer fra sidene inn i dine armer." Slik beskriver Walt
Whitman (1819-92) sin store bok, tenkt, drømt, utgitt, omskrevet, utvidet, skapt gjennom tallrike utgaver
mellom 1855 og 1892.
Whitman har sine ord i behold: Denne boken er i sannhet et menneske. I evig bevegelse, i evig opprør mot
alle konvensjoner: sosiale, religiøse, seksuelle, dikteriske. En vandrende skandale som fortsatt er i stand til å
sjokkere, men også en kjærlighetserklæring til tingene, menneskene, verden, livet, døden. Selve det modernes
urbok.
Uten Whitman, ingen Pound, ingen Ginsberg, ingen Dylan. Han var først. Og er fortsatt størst: et enestående
ego som favnet verden med sin drøm.
WALT WHITMAN, født på Long Island, New York i 1819. Bondesønn, flyttet til Brooklyn i 1823.
Whitmans skolegang ble kort allerede som elleveåring begynte han i lære som typograf. Fra 1835 livnærte
han seg av en rekke oppdrag, bl.a. som journalist, redaktør og lærer. At han var motstander av slave-riet,
skulle imidlertid skaffe ham problemer i yrkeslivet. Whitman fikk tidlig publisert dikt i aviser og magasiner,

og i 1855 skal en plutselig "åpenbaring" ha gitt støtet til den første versjonen av Gresstrå, utgitt på egen
bekostning. Under den amerikanske borgerkrigen arbeidet Whitman som sykepleier.
Erfaringene herfra skulle komme til å sette sitt preg på hans diktning, som fortsatte også etter krigen.
Noen forlegger som var villig til å utgi det han skrev, fant han likevel ikke. Whitmans helse var skrantende
etter at han ble rammet av slag i 1873. Han døde fattig i Camden, New Jersey i 1892.
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Phil Bosmans og mer enn 3225 andre forfattere.
Kjønn vs kjønnsidentitet vs kjønnsskifte vs seksuell orientering vs født i feil kropp vs homofil vs lesbisk vs
noe et sted midt i mellom.
Det kan fort bli en del. Walt Whitman (1819-1892) er en hovedskikkelse i amerikansk litteraturhistorie fra
1800-tallet, og "Leaves of Grass" er et av amerikansk litteraturs.
Hvorfor spiser hunder gress? Hunden din stammer fra den mektige ulven, en edel jakter og bekreftet kjøtteter.
Du mater ham med kjøtt av best mulig kvalitet, så. Kongeparet følger påsketradisjonen - Nå skal det bli deilig
med påskeferie! En herlig blomsterbukett er en hyggelig måte å sette farge på helgen. Hos oss finner du
ferdige blomsterbuketter, men også inspirasjon og snittblomster slik at du. Beslutninger - En viktig del av
kreativitet. En viktig del av kreativitet og enhver kreativ prosess er å finne forslag (til fakta, problemer, ideer
osv.). Små dyr i ferskvann. Her er en oversikt over de vanligste gruppene av smådyr som lever i ferskvann.
For hver gruppe er det laget en oversikt over tema som. REISE MED KATT. Hei.
Jeg har en kastrert hannkatt på 1 1/2 år som man kan kalle "i god stand".
Har satt han på slankekur, men han er innepus her i Bergen, så ikke. Vanligvis en forstyrrelse av tarmfloraen.
Dette kan være fordi du har overfôret, skiftet fôr for fort, eller fordi hesten din har kommet seg løs i.

