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Den chilenske digter og nobelpristager Pablo Neruda skrev disse 100 kærlighedssonetter til sin kone Matilde
Urrutia i 1959.

I Chile og hele Sydamerika er Pablo Nerudas jordbundne, sanselige og erotiske kærlighedsdigte lige så
afholdt som hans politiske digte, og disse 100 sonetter hører til hans ypperste.

Digtenes kulisse er landskabet omkring ægteparrets hus i Isla Negra i Chile, nær ved havet og vinden, det
hvide sand med de vilde blomster, den varme sol og Stillehavet salte luft, og digtene er en hyldest til

kærligheden og digterens elskede.    

Pablo Neruda dedikerede sonetterne til sin kone med disse ord:    
»Med økse og machete og lommekniv opførte jeg disse tømmerstabler af kærlighed, og med fjorten brædder
til hver byggede jeg små huse, så at dine øjne, som jeg tilbeder og besynger, kan bo i dem. Nu overgiver jeg

disse hundrede digte til dig; sonetter af træ, som kun opstod, fordi du gav dem liv.«

100 kærlighedssonetter er inderlig, lidenskabelig digtning i verdensklasse, og med denne bog oversættes og
udgives de for første gang til dansk.

 

Forlaget skriver:

Den chilenske digter og nobelpristager Pablo Neruda skrev disse
100 kærlighedssonetter til sin kone Matilde Urrutia i 1959.

I Chile og hele Sydamerika er Pablo Nerudas jordbundne, sanselige
og erotiske kærlighedsdigte lige så afholdt som hans politiske digte,

og disse 100 sonetter hører til hans ypperste.

Digtenes kulisse er landskabet omkring ægteparrets hus i Isla Negra i
Chile, nær ved havet og vinden, det hvide sand med de vilde

blomster, den varme sol og Stillehavet salte luft, og digtene er en
hyldest til kærligheden og digterens elskede.    

Pablo Neruda dedikerede sonetterne til sin kone med disse ord:    
»Med økse og machete og lommekniv opførte jeg disse

tømmerstabler af kærlighed, og med fjorten brædder til hver byggede
jeg små huse, så at dine øjne, som jeg tilbeder og besynger, kan bo i
dem. Nu overgiver jeg disse hundrede digte til dig; sonetter af træ,

som kun opstod, fordi du gav dem liv.«

100 kærlighedssonetter er inderlig, lidenskabelig digtning i
verdensklasse, og med denne bog oversættes og udgives de for første

gang til dansk.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hundrede kærlighedssonetter&s=dkbooks

