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en eftermiddag, en sommer
kaldte du på os

og fortalte at du havde set en engel

solen lyste gennem vinduerne
og du så strålende glad ud

du havde hvilet dig på sofaen
og læst i bibelen,

da du følte stuen blive lysere
og at nogen så på dig

du så op fra bogen,
midt i stuen stod en engel og

så på dig
med så fredfyldte og kærlige øjne

at du et øjeblik blev bange

englen gik lidt tilbage
mens der fra den til dig
gik en overjordisk strøm
der fjernede din angst

og fyldte dig med jublende glæde

så var englen væk,
du kaldte på os, vi kom ind
så ind i dit lykkelige ansigt

mens vi ønskede
at vi også måtte se den engang."

Lean Nielsens slægtsdigte fortæller om stemninger, minder og følelser fra hans egen barndom. Mor,
bedsteforældre, søster, broder og et væld af onkler optræder i alle mulige forskellige situationer i løbet af

Lean Nielsens liv og digte.

Den danske forfatter og digter Lean Nielsen blev født i 1935 og debuterede i 1969 med digtsamlingen "Fru
Jensen in memoriam". Herefter udgav han den ene digtsamling efter den anden, og i 1982 sprang han ud som

prosaist med novellesamlingen "Ned ad trappen, ud på gaden".
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