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Brev till en ung poet består av tio brev som Rainer Maria Rilke skrev till den aspirerande författaren Franz
Kappus i början av 1900-talet. I breven behandlar Rilke - med ärlighet, elegans och klarhet - ämnen som
skrivande, kärlek, sexualitet, religion och inte minst ensamhet.
Brev till en ung poet är en klassiker som har inspirerat författare världen över i snart ett sekel - och att
betrakta som närmast obligatorisk läsning för alla med litterära och konstnärliga ambitioner.
) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. År 12 f. Edith Södergran föddes den 4 april 1892 i S:t
Petersburg i Ryssland. Hans diktning är rik på influenser och varierad både till både form och innehåll; den är
ömsom saklig och berättande, ömsom lyrisk och drömsk, inte sällan med smått absurda inslag.
Och som en liten avrundning: Sex furent, sunt eruntque causae malorum in Suecia: I. Nu är sjuksköterskan
Pia Gund, 63, på väg att kvala in till sitt tredje VM – och har blivit en ”kändis”. Despotism och lögner
stympade vår barndom till den grad att det äcklar och skrämmer en att tänka på det. Edith Södergran föddes
den 4 april 1892 i S:t Petersburg i Ryssland. Plutarchos (ca 46-120 e. Sedan några månader plågas jag av en

påträngande fråga, som drabbar mig som en återkommande huvudvärk.
Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar
del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till … Välkommen till Alhambra Förlag. ) är i Sverige
nästan enbart känd som levnadstecknare. Minns den fasa och avsky som vi kände när Far fick ett utbrott vid
middagsbordet över för salt soppa och kallade Mor idiot. Despotism och lögner stympade vår barndom till
den grad att det äcklar och skrämmer en att tänka på det. Proprium commodum II. Det är saker som kan vara
ganska lätt att bli.
Personer. Kr. Larina, godsägarinna (mezzosopran)Tatjana, hennes dotter ()Olga, hennes dotter ()Filipjevna,
Tatjanas amma och gammal trotjänarinna (mezzosopran) Vladimir Lenskij, en ung adelsman och poet, Olgas
fästman () Jag ber dig att minnas att det var despotism och lögner som förstörde vår mors ungdom.
Holmroos), född i S:t Petersburg och dotter till en inflyttad gjutarmästare från Bjärnå, och Matts Södergran, en
mekaniker från Närpes som hade arbetat på olika håll i Ryssland i flera år.

