
Eeuwpijn // eBook ~ FUAYX8JO2Y

EeuwpijnEeuwpijn

By Pascal De Pester

Createspace, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: Dutch
. Brand New Book ***** Print on Demand *****. Eeuwpijn bundelt poezie uit de zogenaamde gothic
periode van de auteur tijdens de jaren 80, een tijd waarin hij als tiener geestelijk geboren werd
onder de muzikale melancholie van The Sisters Of Mercy, Christian Death en Dead Can Dance en de
woordenpracht van een Charles Baudelaire, Le Comte de Lautreamont en Friedrich Nietzsche. De
gedichten spuwen een grauw onbehagen uit over religie en cultuur, bewenen middernachtelijke
eenzaamheid en weergalmen een tragisch verlangen naar een onbestaande zielsverwante,
gevoelens die de schrijver innerlijk verscheurden. De teksten zullen de lezer zeker beroeren, hem
met hun sierlijke woordtentakels vastgrijpen en meesleuren in een maalstroom van serene
somberheid. Deze ervaring dwingt de lezer om diep in de ogen van zijn eigen niets te kijken, dat
hem vanuit de versregels uitdagend aanstaart. Die uitdaging om het leven weer een zinvolle
invulling te geven, komt aan bod in het laatste hoofdstuk, waarin de auteur fragmenten aanreikt uit
zijn eerste filosofische aforismenbundel, die binnenkort zal verschijnen.
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ReviewsReviews

Absolutely among the best publication I have got at any time go through. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. Its
been designed in an extremely straightforward way which is just soon a er i finished reading this publication through which basically modified me, alter
the way i believe.
-- Mr s. V elda  Tr em bla y-- Mr s. V elda  Tr em bla y

This pdf is fantastic. This really is for all who statte there was not a worth looking at. Your lifestyle period is going to be convert the instant you complete
looking over this pdf.
-- Dr . Cha im  K ub-- Dr . Cha im  K ub
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