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Der er kærlighed i luften Jens August Schade Hent PDF Det er som at røre ved Uruguay
at høre din lyse stemme,

og så ved forelskelsens smeltende vej
højt over Afrikas bræmme,

for vi to lever i solskin og duft
af lykke, højt over al fornuft,
af hyacinter, lavet af luft

og kys, som man kan fornemme.

Når man synger med dobbelt stemme.

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans
forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i

hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således
Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades forfatterskab,

som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.
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