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Tagdryp. 31 historier Poul \u00d8rum Hent PDF 31 små historier af forfatter Poul Ørum, der alle cirkler om

fortid, nutid og fremtid. Om hvordan en fjern fortid i glimt kan synes ganske nærværende, hvordan
mennesker forsøger at flygte fra nuet og ind i fremtiden, fordi de konstant forsøger at komme uvisheden i
forkøbet. "Mennesket, det evigt rastløse kryb på Jordens runding,er alle dage blevet draget mod havet, som
følte det hjemve mod dette element, hvorfra kimen til dets skabelse, efter hvad kloge folk siger, engang
skyllede op som en stump strandingsgods. Et menneskevæsen går til havet som til en slægtning, til et

jordomfavnende væsen af aldrig hvilkende utro. Er det forklaringen? Jeg ved det ikke skønt jeg i et kvart
århundrede har været på vej mod havet mangfoldige gange, skønt jeg har boet ved havet og sejlet på havet.
Jeg ved blot, at i mennesket bor en bestandig dragning mod havet, den er utrættelig som bølgeslaget."

Fortællinger blev første gang bragt i ugebladet "Hjemmet" i 1959.
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