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Smilets digte Dorte Larsen Hent PDF Smilets digte tager tilværelsens mørke og lyse sider under behandling.
Nogle gange er det, som om alt det triste bare bliver ved og ved, men når det ser allermest sort ud, gælder det

om at huske, at et lille smil kan gøre den store forskel.

Uddrag af bogen

smil hver dag

smil mens du kan

smil når du står op

smil når du går i seng

smil mens du sover

smil mens du spiser

smil til alle på din vej

smil til livet på din vej

smil til nabo og mig

smil lige her

smil nu og her

smil, du kan slet ikke lade vær’.

Om forfatteren

Dorte Larsen (f. 1964) har haft mange forskellige jobs i sit liv, men efter en skade i begge overarme for ti år
siden er hun ikke længere på arbejdsmarkedet. Hun har tidligere udgivet digtsamlingen Tro, håb og

kærlighed.
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