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Livets salt Francoise H\u00e9ritier Hent PDF Fransk åndrighed, charme og savoir vivre, når det er allerbedst.
I verdens måske smukkeste opremsning, skriver den franske antropolog Françoise Héritier sig frem til alle de
små, vidunderlige ting, som giver tilværelsen sin poesi. ”Dette lille ekstra, som er givet os alle: Livets salt.”

En bog, der vækker livsglæden. … afsindige grineanfald, telefonsamtaler uden begyndelse og ende,
håndskrevne breve, (visse) familiemiddage eller middage med venner, øl i baren, små nip af rødvin og en lille
tår hvid, en kaffe i solen, en lur i skyggen, at spise østers ved kysten eller kirsebær fra træet, at slå ud efter
hinanden for sjov, at samle på noget (sten, sommerfugle, æsker, hvad ved jeg?), skønheden ved en frisk
efterårsaften, solnedgange, at være oppe om natten, når alle andre sover, at forsøge at komme i tanke om
versene i gamle sange, at forsøge at komme i tanke om dufte og smagen af noget, at læse sin avis i fred, at

bladre gennem fotoalbum, lege med sin kat, at bygge et fantasihus, at dække et smukt bord, et skødesløst hiv
af en cigaret, at holde avis, at danse (åh! At danse!) …

 

Fransk åndrighed, charme og savoir vivre, når det er allerbedst. I
verdens måske smukkeste opremsning, skriver den franske

antropolog Françoise Héritier sig frem til alle de små, vidunderlige
ting, som giver tilværelsen sin poesi. ”Dette lille ekstra, som er givet
os alle: Livets salt.” En bog, der vækker livsglæden. … afsindige
grineanfald, telefonsamtaler uden begyndelse og ende, håndskrevne
breve, (visse) familiemiddage eller middage med venner, øl i baren,

små nip af rødvin og en lille tår hvid, en kaffe i solen, en lur i
skyggen, at spise østers ved kysten eller kirsebær fra træet, at slå ud
efter hinanden for sjov, at samle på noget (sten, sommerfugle, æsker,
hvad ved jeg?), skønheden ved en frisk efterårsaften, solnedgange, at



være oppe om natten, når alle andre sover, at forsøge at komme i
tanke om versene i gamle sange, at forsøge at komme i tanke om
dufte og smagen af noget, at læse sin avis i fred, at bladre gennem
fotoalbum, lege med sin kat, at bygge et fantasihus, at dække et
smukt bord, et skødesløst hiv af en cigaret, at holde avis, at danse

(åh! At danse!) …
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