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Først er jeg drengen Bo Green Jensen Hent PDF Først er jeg drengen er den modne Bo Green Jensen
nulstilling, en stringent komponeret digtsamling om livet, historien, kulturen, rejsen, faderskabet og den

genfundne kærlighed.

Du skal holde på dine hemmeligheder

og huske at respektere mysteriet.

Du skal sige hvad du mener når det gælder.

Du må godt tage ved lære af kaktus og pindsvin

men hav en hudløs favn for dine kære.

På den måde fylder du 60

og står en dag ved spejlet og ser

at dit skæg er vokset som det skulle,

at du nåede til det rigtige sted

som slet ikke lå hvor stemmerne sagde

eller var knyttet til nævneværdige bedrifter.

Det var et øjeblik i vinden

da du indså at kærlighed virkelig findes;

da du genkendte din kvinde;

da du så dine døtre få ansigt

og gentog navnene ét efter ét

indtil der ikke var andet i hjertet –

kun lys

– citat fra bogen
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