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Levende vande Paul La Cour Hent PDF "Træer og Vækster Det er den store Smerte: Træer og Vækster siger
saa godt de Ting, vi vilde leve frem til Klarhed, hvis blot vi kunde læse Skriften paa det Brev, vi fik med, den
utydelige Kladde, man betroed os et Sted. Det halve i os søger under lysende Hvælv som et bortkommet barn
(der kom bort fra sig selv) det søger og længes mod de hemmelige Ord, hvorpaa vi ikke mere tror – hvorpaa
vi tror." Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Paul La Cours digtsamling "Levende
vande" rummer stimevis af stemningsfulde digte. Paul la Cour (1902-1956) var en dansk forfatter, der
debuterede i 1922 med digtsamlingen "Dagens alter". Han er bedst kendt for sine digte, men skrev også

romaner, kunstnerbiografier og supplerede sin indkomst ved at være oversætter og kritiker.
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