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Barnedigte Lean Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: "legetøj
en aften kom der en smilende mand
med lyst hår og hvidt malertøj

med en stor papkasse under armen
som han hældte ud på gulvet

foran min bror og mig
det var legetøj

min mor lo og sagde
vi skulle lege med det

mens hun snakkede med manden
de gik ind i det andet rum

og lukkede døren
vi havde ikke fået leget

med det hele
før de kom ud igen

manden kom hen til os smilte
og tog alt legetøjet op i kassen

så så han på os igen
og tog en træhest op

til min bror
og en blysoldat til mig

så gik han
og vi så ham ikke igen"

Lean Nielsens "Barnedigte" indeholder både hyggelige og triste minder, men også nogle stykker, der ikke
helt lader sig tyde af det barn, der gennemlever dem. Gennem barnets øjne og digtenes form oplever vi

døden, eksamen, kærlighed, omsorg og skuffelse.

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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