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Spidstegt mormor og andre digte Kristian Haugen-Johansen Hent PDF Giver du dig hen til de skrevne digte,
da møder du i jordbærskoven ”den skævbenede Paganini”, ”søster Erica og ”en kopi af Renoir”. Der blæses i
troldtrompet, og der gnaskes portugisiske fiskefrikadeller og orm i mayonnaise. Skriveren Kristian Haugen-
Johansen står ej heller tilbage, når flødeskumssæsonen går ind, og ”jernbanekatten” og ”dværgen fra Azurin”

kommer på scenen. Æblekagemuseet på Mors byder på sit, og møllerens datter har problemer ...

Digteren digter digte – mest pudsige og løjerlige for at glæde og more. Vær beredt!

Uddrag af bogen
Musik

Under solen,
under månen,

under stjerners nat
sidder

en skævbenet Paganini
og filer trist

på sin slatne violin.
Ensom, alene, forladt.

Da kommer
en vandringsmand forbi.

Vemodigt skælver hans hjerte
ved så berørende toner.

Forbarmer sig
og lander præcist

en 2-krone
i musikerens
fremlagte hat.

Paganini pakker sammen,
går hjem på torvet
og køber en pølse

med brød.

Om forfatteren
Kristian Haugen-Johansen (f. 1948) er jurist og autodidakt billedkunstner.
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