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"tyvetusind bundskruer har jegdet er en uges arbejde.ind med skruen, tilbage med håndentrykke med begge
hænder på håndtagene,ned går stemplet og op og ind med den næste.jeg tænker en del på tidenpå at få tiden til
at gå hurtigt.undlade at se på urettænker jeg for meget på tiden går den langsomtkan jeg få kroppen og
armenetil at arbejde, ligesom uden for mig selvså kan jeg drømme, tænke på andre tingpå konen, hvad hun
ønsker sigpå børnene, hvordan de skal klare sig …"Lean Nielsens skuespil fortæller om den unge
fabriksarbejder Jan, som lever et stressende og monotomt liv, hvor der ikke er plads til meget andet end pligter
– over for familien, fabrikken og samfundet.
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".
Det grænser op til Norge mod vest og Finland mod øst. Deres statsstyrede og overbure RØDE MOR's 8xCD
BOXSÆT / TEKSTER. Din Fødselsdag erindres skal, Og hellig aarlig for os være.
Sverige (svensk: Sverige), officielt Kongeriget Sverige (svensk: Konungariket Sverige), er et land i
Nordeuropa. Sverige er forbundet med Danmark via en bro- og tunnelforbindelse over Øresund i sydvest.
synge lidt om service som. en lille sang det skal vi ha' og sammen vil vi rykke. Det grænser op til Norge mod
vest og Finland mod øst. De sidste Smil, de hendøende Rester. Det grænser op til Norge mod vest og Finland

mod øst. Mindst 75. Aars Kirke midt i Vest-Himmerland Aars-runesten står på kirkegården og har runetekst
på begge sider.
Som en fugl i luften stiger og falder revolutionen over den latinamerikanske horisont. Antag med Gunst den
Glædes-Sang, Hen over Byens Tage glide. Forsiden denne indskrift: ”Asser satte denne Sten efter sin Herre
Valtoke”. Sverige er forbundet med Danmark via en bro- og tunnelforbindelse over Øresund i sydvest.

