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Fra tid til anden Troelz Schmidt Hent PDF Forlaget skriver: Samlingen Fra tid til anden er blevet en bog, der
bogstaveligt talt kan læses fra begge sider.

Teksterne har ændret sig radikalt i forhold til op- og nedture. De første tekster er nærmest en slags lange gruk
med grublerier over livets største og mindste ting - lige fra tid og kærlighed til brugen af briller. De digte
hører under samlingen: Den lille tid - til alle prinser & prinsesser. Navnet refererer til en naiv og smuk tid,
hvor begreberne skal læres og verden forstås. Den lille tid strækker sig over digterens første 15 leveår.

I løbet af livet ramte Troelz Schmidt de huller, som man ofte gør, når man er et følsomt menneske, og han
havde især en periode på et halvt år, hvor han syntes at befinde sig i et hul og kiggede op på verden. Skidt for
sjælen, men godt for skriveriet. Dermed opstod Den anden side - til alle os andre. En samling fra de følgende
15 år af livet, en tid hvor livet begyndte at bide fra sig. Den anden side handler om at kæmpe sig op og turde

grave sig ned - om at affinde sig med, at det skønne måske ikke eksisterer.
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