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Subtotal Hans-Jørgen Vestergaard Hent PDF Subtotal er en samling digte, der med en blanding af underfundig
humor og dyb alvor undersøger en lang række facetter af tilværelsen. Det er hverdagens følelser og tanker,
der kommer under behandling. På en ene side følelsen af livsangst, tvivl og usikkerhed, og på den anden

oplevelsen af lykke, glæde og livsfylde.

I hverdagens flydende strøm kan man nemt miste overblikket og derfor glemme at følge de spor, der virkelig
betyder noget. Derfor har man brug for at stoppe op og mærke efter. Subtotal er en sådan opgørelse af livets

erfaringer, en vigtig mellemregning, før der bliver sat to streger under facit.

Uddrag af bogen:

Tog til tiden
På perronen står jeg

som en kastreret, betændt sporofyt.

I et uendeligt øjeblik
ser jeg et tog passere.

Vi ville svæve,
vi ville danse;

køre ad nye spor.

Er toget bare forsinket,
eller er det kørt?

Er dansen i stilstand,
er vi nu en tilstand?

Kørt af sporet.

Om forfatteren:
Hans-Jørgen Vestergaard, (f. 1960) har arbejdet som revisor i 35 år; en karriere, der sluttede på grund af en
længerevarende depression. Med den opstod et behov for at nedfælde tankerne på papir, og Subtotal er

resultatet af denne proces.
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