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Niels Erik Knudsen formår at beskrive de store spørgsmål ud fra et nært perspektiv og beskriver det lille, så
det omfatter det store. Dette er en kunst. Han indbyder os til at gå på opdagelse i en forunderlig verden, f.eks.
når han graver et hul til Kina for at befri Maos enke, når han er på Hotel International med William S.
Burroughs eller når Niels en sommernat sidder på sin cykel på vej forbi tanken i Særslev på Nordfyn, og
kærligheden findes selvfølgelig i Casablanca. I virkeligheden er det hele en stor kærlighed til livet og selve
kærligheden, og vi er som læsere med på hele rejsen. Niels Erik Knudsen fører og forfører os ind i sin verden
med fint underspillet humor, det er det som gør det farligt, når man læser hans digte, for under overfladen
ligger ironien, alvoren og budskabet og der findes budskaber, som i en strøm forplanter sig i læseren, der
tvinges til ind i mellem at tørre smilet af. Læs digtene og Gør det noget oftere.
Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel. Prikken normalt indikerer en nerve-relateret problem,
men et eksempel kan være nerve klemt ….
I. « Ja, det kunne bare være, at du er overbebyrdet med tungt arbejde. Køb Nix Creme nu – før du gør noget
andet. Stresscoach Lisbeth Tobiesen har samlet 20 gode råd mod stress. Det eneste spørgsmål er, hvad
strukturer er overbelastet. Det gør mig ondt at læse, at den vallak du ellers er så heldig at have fået stillet til
rådighed, har udviklet Headshaking. Flere tyske ord stammer fra latin og græsk, og nogle få er låneord fra

fransk og engelsk. april 2018 fylder Niels Holder Lykke 80 år.
Specialiced in Car Loading. Det gør mig ondt at læse, at den vallak du ellers er så heldig at have fået stillet
til rådighed, har udviklet Headshaking. person. Et samfund er et fællesskab af individer. Specialiced in Car
Loading. Hvis du gør det, er du kommet det rigtige sted hen. Auto Shipping International, Inc. Det er en
meget frustrerende diagnose at få stillet, netop fordi headshaking er en fællesbetegnelse for en lang række
meget forskellige lidelser, som blot har samme symptom –nemlig at hesten ryster. Specialiced in Car
Loading. person.

