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NATSANG Cecilie Hviid Hent PDF Cecilie Hviid skriver omvendte bøger, pudser klaverpedaler
brænder stykker af køkkenrulle

med flammer fra fyrfadslys eller en tændstik
river hård hud og negle i stykker

putter fingrene i munden
når de bløder

Uddrag af bogen
vi går en tur i natten

jeg har ikke sko på, det er lunt
hvis det ikke var

ville jeg heller ikke have sko på
uden sko holder man mere øje

med hvor man træder
jeg standser og læner hovedet tilbage

for at få øje på stjernebilleder og satellitter
hvor mon den flyvemaskine skal hen
bare den ikke styrter ned på vejen

kom nu siger du
jeg kaster en pind op i luften så højt jeg kan

en flagermus kommer susende
så du det
se den hare

se markmusen og rådyret
og naboens kat som følger efter os

kig nu
månen står lige over dit hoved og

du opdager ingenting
står bare og træder
i en skovsnegl

Om forfatteren
Cecilie Hviid. Født i 1993. B-menneske, introvert og amatørpianist. Studerer dansk og performance design på

Roskilde Universitet og debuterer som forfatter med digtsamlingen Natsang.
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