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Det regner meget, regner umanerligt…

Det regner og til tider kommer et koldt vindstød…

Jeg er så trist, så trist, som om dagen var mig.

En dag i fremtiden, hvor det vil regne på samme måde,

Og jeg, ved vinduet, pludselig husker dagen i dag,

Vil jeg tænke "åh, jeg var gladere dengang"

Eller jeg vil tænke "hvor var det dog trist"!

Åh, min Gud, jeg som vil tænke på denne dag denne dag

Og hvem jeg vil være, på hvilken måde; hvad vil den fortid være

for mig, som i dag blot er nutid?...

luften er stridere, koldere, tristere

og der er en blytung tvivl i mit hjerte…"

Fernando Pessoas digte i "Stik modsat af hvad som helst" er skrevet i perioden 1913-1935. Digtene er skrevet
under heteronymet Álvaro de Campos, Fernando Pessoas alterego, som er en herlig kombination af futurist,

anarkist og eksistentialist.

Fernando Pessoa (1888-1935) var en portugisisk forfatter, forlægger, tidsskriftsredaktør og digter. Selvom
Fernando Pessoa kun nåede at udgive én bog i sin levetid, bliver han anset for at være den vigtigste

portugisiske modernistiske digter. Fernando Pessoa efterlod sig et væld af digte, som udkom efter hans død.
Flere af hans digtsamlinger er udkommet på dansk.
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En dag i fremtiden, hvor det vil regne på samme måde,

Og jeg, ved vinduet, pludselig husker dagen i dag,

Vil jeg tænke "åh, jeg var gladere dengang"
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luften er stridere, koldere, tristere
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Fernando Pessoas digte i "Stik modsat af hvad som helst" er skrevet i
perioden 1913-1935. Digtene er skrevet under heteronymet Álvaro

de Campos, Fernando Pessoas alterego, som er en herlig
kombination af futurist, anarkist og eksistentialist.

Fernando Pessoa (1888-1935) var en portugisisk forfatter, forlægger,
tidsskriftsredaktør og digter. Selvom Fernando Pessoa kun nåede at
udgive én bog i sin levetid, bliver han anset for at være den vigtigste
portugisiske modernistiske digter. Fernando Pessoa efterlod sig et
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er udkommet på dansk.
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