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grumset tåre driver på væggen,
indelukket, en gammel ryg
hængt for længe i kamret

her finder du fyrsten
der gnaver sig selv op
i rådden guldstol

du finder manden
der styrter af druk

mellem for og baghjul

du ser kvindens
spring fra fjerde sal

til knust knogle mod gaden

du møder et hylende barn
synkende af trappen
mod tæsk i gaden

du finder drengens øjne
hængende allerede

som et afrettet nummer

du ser ordnen rejse sig
på pressede kroppe
og slimede aborter

du ser beskattede synke
til indre raseri

over raslende flasker

du ser gråd vendt ind
til sammenbrud

i hylende hospitaler

du ser magten vokse
ubegribeligt hastigt
og bukker selv."

Lean Nielsens digte fra 1971 danser sig rundt i læserens bevidsthed og fortæller om kærlighed, byliv, sex,
kriminalitet og klasseskel. Digtene ser det skønne i det grimme, håbet i det trøstesløse og kærligheden i det

hele.

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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Lean Nielsens digte fra 1971 danser sig rundt i læserens bevidsthed
og fortæller om kærlighed, byliv, sex, kriminalitet og klasseskel.
Digtene ser det skønne i det grimme, håbet i det trøstesløse og

kærligheden i det hele.

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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