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Pistacie Ulrik Grabowski Hent PDF Forlaget skriver: I denne digtsamling følger Ulrik Grabowski sporene fra
debuten Livets tåger, men hvor digtene tidligere var sammensat efter en mere eller mindre tydelig rød tråd, så

er denne samling inddelt i tre klare afsnit:   

Mine sene vågne timer 
Digte, der opstår i de magiske øjeblikke, lige inden søvnen melder sig, er placeret i første del. De er både

åbenhjertige, reflekterende og ofte hudløst ærlige.   

Digte undervejs  
Digte, der melder sig i dagens frirum på cykel, i bus eller tog, står i anden del. Her er overvejelser omkring

fortiden, nutiden og fremtiden - indimellem med et humoristisk tvist.   

Underbevidstheden 
Digtene i tredje del er myldret frem på mærkeligste vis, når de mindst var ventet. Indholdet er ubarmhjertigt,

insisterende og tankevækkende.         

Uddrag af bogen 
Giftige slyngplanter 

danner skæve kontraster 
på vinduerne 

der vender ud imod 
pistaciehaven. 

Næserne drejer automatisk 
i retning af pistacienøddetræerne. 

Drages af duften 
der siver ud af skallerne. 

Mændene 
i de lyserøde kedeldragter 

triller afsted 
med pistacienødderne 

i små vogne 
igennem portene 
over vandfaldet 

og videre 
ud ad de 
skrøbelige 
snoede 
endeløse 
veje. 

Hvem ved 
om de nogensinde når frem 

til de skæve huse 
på den anden side af verden?       

Om forfatteren  
Ulrik Grabowski er født i 1985 i Birkerød. Han har skrevet det meste af sit liv, men fra 2006 tog teksterne
form af digte. Siden 2012 har han været aktiv med digtoplæsning på de københavnske lyrikscener. Han

debuterede 2015 med digtsamlingen Livets tåger.
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