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40 digte og rimede vers af sangeren, musikeren og komponisten Peter Abrahamsen  i en smuk lille bog på 80
sider.

- Når man som kunstner er produktiv gennem en vis periode, har man brug for at nedfælde, dokumentere og
overdrage for at kunne komme videre i sit liv. Sådan tror jeg, alle kunstnere har det. Ikke at dokumentere

føles lige som at efterlade en halv opvask. Når du laver en tekst, må du gå hele vejen. Den er først færdig, når
den er udgivet og kan bruges af andre. Dokumentationen frigør kræfter. Når dokumentationen er overstået,
kan man komme videre. Hidtil har jeg dokumenteret på CD, denne gang er det så første gang, jeg prøver at

udgive digte og rimede vers uden musikledsagelse, fortæller Peter Abrahamsen.  

"Bogen rummer både digte og rimede vers, som man næsten for sit indre øre kan høre forfatteren synge til
eget guitarakkompagnement. Nogle tekster skuer tilbage og omfavner levet liv, mens andre dvæler i det

sitrende nu, og andre igen skuer mod mulige fremtider.

Det er en sand fornøjelse at læse sig igennem dette lyriske nys fra en af landets fremragende digtere og
visekomponister.

" Jakob Vedelsby, formand for Dansk Forfatterforening, maj 2016
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