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Dagene løber halt Martin Nørgaard Hent PDF Martin "Tidsrøver" Nørgaard (f.1984) er digter, underviser,
musiker og håndværker. 'Dagene løber halt' er hans debut som forfatter.

Dagene løber halt er en samling af toogtredive digte. Titlen refererer til dét, at ikke alle dage er ens – nogle er
gode, andre er dårlige. Nogle dage får man skrammer – dagene løber derefter halt - men dog stadigvæk

fremad i bevægelse! Teksterne er korte og skrevet i et komplekst billedsprog.

Daniel Boysen, Modspor: “En række af digtene søger erkendelsen, ofte i udsigten, hvor dagene åbenbarer sig
og viser sine forandringer. Miljøet i digtsamlingen er Århus, og man kan genkende stemningen omkring Store
Torv eller Nordre Ringgade, hvilket giver digtene en genkendelighed for den århusianske læser. Men langt
størstedelen af digtene er løsrevet et specifikt sted og åbner derfor op for, at de kan pege i flere forskellige

retninger.”
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