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Stumme strenge Valdemar R\u00f8rdam Hent PDF "Stumme strenge" fra 1906 indeholder en del

lejlighedsdigte, senromantiske idyller og opråb til folket om at værne landet med våben. Alt dette virker i dag
nærmest som fyldstof, der godt kan springes over. Men så er der de digte, der bliver tilbage - dybt følte og

sansede digte om årets gang i naturen, skildret gennem tolv månedsdigte, om kærlighed og lykke og
bevidstheden om, at livet ikke varer ved. Og så et digt om udlængsel, som Johannes V. Jensen kunne have
skrevet: Farvel, kære Broder og Søster. Det kan I vist aldrig forstå: Der er en Koral-Ø, hvis Kyster jeg ønsker
at hvile mig på. Held følge den trofaste Kending, Fred skygge den Bofastes Hus - Mig lokker den langstrakte

Brænding og Sydhavets lønlige Brus - herhen og derhen og allevegne hen - jeg kommer aldrig igen.

 

"Stumme strenge" fra 1906 indeholder en del lejlighedsdigte,
senromantiske idyller og opråb til folket om at værne landet med
våben. Alt dette virker i dag nærmest som fyldstof, der godt kan
springes over. Men så er der de digte, der bliver tilbage - dybt følte
og sansede digte om årets gang i naturen, skildret gennem tolv

månedsdigte, om kærlighed og lykke og bevidstheden om, at livet
ikke varer ved. Og så et digt om udlængsel, som Johannes V. Jensen
kunne have skrevet: Farvel, kære Broder og Søster. Det kan I vist
aldrig forstå: Der er en Koral-Ø, hvis Kyster jeg ønsker at hvile mig
på. Held følge den trofaste Kending, Fred skygge den Bofastes Hus -
Mig lokker den langstrakte Brænding og Sydhavets lønlige Brus -
herhen og derhen og allevegne hen - jeg kommer aldrig igen.
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