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og ender, liv og død. Vink, der ikke virker, tab side om side med taknemmelighed, lettelsen der findes i at

kunne høre klokkerne ringe uden at de ringer nogen bort. Om det, der gives videre - gener, bukser, sko - med
eller uden vilje. En slags biologisk slægtsforskning, som på sin vis ophæver kronologien. Hvert levet sekund
Hvert levet sekund trækker jeg fra vinduet denne morgen rullegardinet genopstår lyset leger derude alt at
rumme her og sætte pris på et øjeblik af gangen året ebber ud et nyt synges ind folk dør der fødes også hele
tiden nogle men dem kender vi jo ikke endnu vi lærer dem at kende vi kommer til at elske dem nærmest ved
lov vi kommer til at elske dem Ditte Steensballe (f. 1971) er en dansk digter og forfatter, der blandt andet har
tidligere udsendt en novellesamling og tre digtsamlinger. Ditte Steensballe modtaget Statens Kunstfonds

treårige arbejdslegat. Under navnet Doris har hun desuden indspillet en cd.

 

En samling fortællende digte der kredser om begyndelser og ender,
liv og død. Vink, der ikke virker, tab side om side med

taknemmelighed, lettelsen der findes i at kunne høre klokkerne ringe
uden at de ringer nogen bort. Om det, der gives videre - gener,

bukser, sko - med eller uden vilje. En slags biologisk
slægtsforskning, som på sin vis ophæver kronologien. Hvert levet
sekund Hvert levet sekund trækker jeg fra vinduet denne morgen
rullegardinet genopstår lyset leger derude alt at rumme her og sætte
pris på et øjeblik af gangen året ebber ud et nyt synges ind folk dør
der fødes også hele tiden nogle men dem kender vi jo ikke endnu vi
lærer dem at kende vi kommer til at elske dem nærmest ved lov vi
kommer til at elske dem Ditte Steensballe (f. 1971) er en dansk
digter og forfatter, der blandt andet har tidligere udsendt en

novellesamling og tre digtsamlinger. Ditte Steensballe modtaget



Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Under navnet Doris har hun
desuden indspillet en cd.
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