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PLIGTE Carsten Kjær Busk Hent PDF # Carsten Busk, tager i sine digte/ citater et sprogligt brusebad, om det

han undrer sig over. Det er bl.a. en upolitisk svupper til uforståelige eller uretfærdige ting.
Han vil pligte os, med svuppende ord der renser det forstoppede mentale afløb.

Digtsamlingen hedder PLIGTE, som er hans eget sammensatte ord for: pli, pligt og digte. Han bevæger sig
konstant ind og ud af sine egne digtskabeloner. Bryder måske regler og grænser for hvad et digt er. Det er en

underholdende og meningsfuld ordstrøm, der giver stof til eftertanke.
Læs bogen. Lad dig svuppe, tag en selvsvupper og modtag svupper stafetten.

Udvalg digt og citat fra bogen.
# 01 Menneskelig gokkesok

Lille mand med penge på lommen
tror, at han skal tage mødommen
hos glædespige uden glæde

parat til at optræde
Onanere i en andens krop
menneskelig gokkesok
Hvor er den lille, stor

når du trænger op i mit næsebor
# 14 Jeg savner dig far.

Det er ok at fravælge børn,
bare man gør det, inden man får dem.
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