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Digte til alle aldre Børge Bagger Hent PDF Digte til alle aldre tager læseren med på en forunderlig tur rundt i
den vide verden. Med enkle rim og med en god portion humor besøges bl.a. mærkelige jyske mænd,

sumobrydere og sære stære. Ordene er valgt med omhu, så der ofte fortælles mere, end det umiddelbart ser ud
til.

Nogle af digtene henvender sig til børn, andre til voksne; men indimellem appellerer digtene til begge
grupper, hvor børns fantasi sættes i gang, medens voksne også opfatter nogle dybereliggende tanker.

Med ”Forfængelighed”, der er digtsamlingens første tekst, vandt forfatteren en større digtkonkurrence i 2006.

Uddrag af bogen

Mont Ventoux
1.

Debutanten får sin dåb,
danser til sit afskedsbal.

Midt i mængdens vilde råb
på en rockers hovedskal.

2.
Svedig som en arbejdshest
kan han smage salt og blod.
Frygten for en dopingtest
lurer under bind og jod.

3.
Solen stikker stærk og rød,
nu hvor målet synes nær.
Hvad betyder liv og død
her i Tourens cykelhær?

Om forfatteren

Børge Bagger (f. 1943) er pensioneret gymnasielærer i geografi og historie fra Fredericia Gymnasium.
Gennem flere år har han virket som korrekturlæser og redaktør af geografiske og historiske lærebøger.
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