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Underskov Hent PDF Forlaget skriver: Forlaget Ordsnedkeren præsenterer hermed Underskov 1, en antologi
af tekster fra ´Underskoven´, det åbne forum for lyrik og kortprosa i Huset i Magstræde.

´Underskoven´ afspejler en meget bred vifte af talent, både genre- og personmæssigt. Den omfatter både
erfarne folk med op til omkring 50 udgivelser bag sig og rene debutanter.

Blandt Underskovserne er der 17-årige og 77-årige, medlemmer af Forfatterforeningen og frie fugle. I denne
antologi vil man finde værker af Finn Andersen, Lisbeth Heckmann Andreasen, A. A. Bachalohr, Jannik
Kyhn Buskbjerg, Bo Dalum, Michael Dyst, Jan Peter Hansen, Emil Kamph, Eva Kjeldsen, Bo Lille, Line-
Maria Lång, Thurston Magnus, Mimi Munch-Jensen, Benny Pedersen, Jasmin S., Martin Hans Skouenborg,
Søren Sørensen og Michael "Zittergong" Bonnesen, fordelt på adskillige genrer. Tolerance og rummelighed:

Ja tak!

Antologien er redigeret af Bo Lille, leder af ´Underskoven´.

Sammenvoksning

Sammen
gror de lave planter

nede på den skidne skovbund

Himlen sætter frø i blåt
synger roligt sin sang

mens skyerne klapper takten

Nede ved de stinkende stier
fanger vi lyset

og vokser os smukke

sammen
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