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Rita Brunner har i hela sitt liv vurmat för dikten i bunden form och med tiden blivit en mästare i de klassiska
diktformerna. Hon har inspirerats och berörts av Karin Boyes dikter och har tillägnat den första dikten i
Kärlekens poesi till hennes ära. Flera av dikterna i den här samlingen är skrivna på sapfisk strof - ett
fantastiskt antikt versmått som den berömda poetissan Sapfo använde i sin diktning 500 år före vår

tideräkning. Hon var vår första kända västerländska poet och det var hon som lade grunden till kärlekspoesi.
Rita har valt att avsluta denna diktsamling med en hyllningsdikt, skriven på sapfisk strof, dels till Sapfos ära,

men även som hyllning till modern poesi och nutidens poeter.

831 har tillskrivits en anekdot som ofta citeras i den klassiska arabiska litteraturen.1 AlAma. Ibland frågar
mina elever efter information som de faktiskt inte vill ha. Här vid Julias balkong är väggarna fyllda av

kärlekens poesi..

Sapfisk

Kärlekens glödande möte En fjäderlätt beröring bara en lätt smekning när mina fingertoppar snuddar vid din
kind. View Camilla Roos profile on LinkedIn the worlds largest professional community. Poesi och ekonomi
Ack hur kunde jag slippa ifrån. Så följer jag din kropps konturer där. Poesi och ekonomi Ack hur kunde jag
slippa ifrån. Kärleken äger intet och kan ej heller ägas ty kärleken är allt för kärleken. Author Forss. Upphov
Harald Forss. Poesi Tema ett Kärleken. Som ett gott vin. See the complete profile on LinkedIn and discover
Camillas connections and jobs at similar companies. It finished 10th with 53 points. Författare Forss Harald
Förlag Rabén Sjögren Genre Skönlitteratur Artikelnr Bindning skick Trådhäftad. Buy Kärlekens poesi by

Brunner Rita Samuelsson Lili ISBN 9789187285134 from Amazons Book Store.
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