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Hva er språk? Hva er bevissthet? Hva er poesi? Hva vil det si å være et menneske?
William Blake og Shakespeare, Georg Johannessen og Captain Beefheart er noen av dem vi møter i dette
storslagne langdiktet, der dikteren lar de grunnleggende spørsmålene rulle i en stor bølge av poesi.
Terje Dragseth fikk Triztan Vindtorns poesipris for sin forrige diktsamling Bella Blu.
Dette må jeg svare på fordi hvite roser er min yndlingsblomst.
De er for meg fullkomne. Jeg vet at de står for renhet. Noen sier at de betyr "sorg". Kundebehandling er ikke
en plikt, det er lurt for bedriften. Jeg er nesten blind og har førerhund. Jeg merker godt hvem som er gode på
service. Logg inn. Multi.
Bokmål; Nynorsk Danskene blir dårligere og dårligere til å stave, og sosiale medier får skylda. Men norsk
språkprofessor mener at språket dansk er hovedproblemet. Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk. De
siste dagene har jeg lurt på en ting: Hvorfor sier representanter for regjeringspartiene at de i denne perioden.
”Jeg ser paa den hvide himmel”, skriver Obstfelder i første strofe. Jeget starter altså med blikket høyt hevet og
observerer en lys himmel, dekket av hvite. Hjelp, hva har jeg gjort?! Noen ganger kommer man i skade for å

gjøre tilsynelatende katastrofale ting mens man skriver på PC-en. Norsk rettskrivning. På noen områder blir du
straffet hardt hvis du begår selv den aller, aller minste skrivefeil. Skriver du en ørliten bokstav feil i en.
Artikkelen er lagt til i din leseliste. – Den harde realiteten er at hvis du ikke behersker skriftlig formidling,
spiller det ingen rolle at du er et. Kan jeg skrive ”jeg”? I noen fag advares det sterkt mot å bruke ordet «jeg».
Da kan du bli nødt til å skrive om, og bruke «man», «vi» eller passiv form.

