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Kommer gående ned ad
Søborg Hovedgade da
den første humlebi
jeg har set i år

kommer flyvende lavt
langs en husmur

Da vi er ud
for hinanden siger jeg:

Davs humle

Den bremser op
stiller sig på gaden

rejser sig på bagbenene
og rækker mig et
loddent forben

trykker mig i hånden
og siger: Tillykke

med solen og varmen
og god fart fremover,
i lige måde, siger jeg
så kommer humle

på vingerne og flyver
videre langs muren

ser efter den
og undrer mig"

Lean Nielsens digtsamling "Til hinder for trafikken" flyder over af galgenhumor og selvironi. Digtene
beskriver et jævnt og hyggeligt liv på værtshuse og i myndighedernes søgelys med alt, hvad det indebærer.

Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru
Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982 sprang han ud som

prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen, ud på gaden".
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