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Der var en ugle som tudede
inat da jeg var ude at gå

Det var måneskin,
diset var det,

men lyst alligevel
som dag uden faste konturer.

Uglen kom –
flyvende kom den næppe,
kom bare som noget gråsort

tidløst gennem luften,
var der ikke, var der alligevel.
Så med et stiv som en stolpe
I antydningen av et træ

mod månen.

Så tudede uglen atter og atter.
Der gik et mægtigt

mørkt slør for månen.
Det var som en svamp

henover antydede ting på en tavle.
Men uglens tuden hang stadig

i dette oplevede intet."

Orla Bundgård Povlsen (1918-1982) var en dansk forfatter, digter og journalist. Orla Bundgård Povlsen var
oprindeligt uddannet smed men debuterede som digter og novelleforfatter i 1940‘erne. Gennembruddet kom i

begyndelsen af 1960‘erne, hvor hans på én gang sanselige og jordbundne digte gjorde stort indtryk på
anmeldere og læsere. Orla Bundgård Povlsens digte væver tilværelsens almindeligheder, sansernes erfaring

og samfundets tilstand sammen til et finmasket lyrisk tæppe.
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Der var en ugle som tudede
inat da jeg var ude at gå

Det var måneskin,
diset var det,

men lyst alligevel
som dag uden faste konturer.

Uglen kom –
flyvende kom den næppe,
kom bare som noget gråsort

tidløst gennem luften,
var der ikke, var der alligevel.
Så med et stiv som en stolpe
I antydningen av et træ

mod månen.



Så tudede uglen atter og atter.
Der gik et mægtigt

mørkt slør for månen.
Det var som en svamp

henover antydede ting på en tavle.
Men uglens tuden hang stadig

i dette oplevede intet."

Orla Bundgård Povlsen (1918-1982) var en dansk forfatter, digter og
journalist. Orla Bundgård Povlsen var oprindeligt uddannet smed

men debuterede som digter og novelleforfatter i 1940‘erne.
Gennembruddet kom i begyndelsen af 1960‘erne, hvor hans på én

gang sanselige og jordbundne digte gjorde stort indtryk på anmeldere
og læsere. Orla Bundgård Povlsens digte væver tilværelsens

almindeligheder, sansernes erfaring og samfundets tilstand sammen
til et finmasket lyrisk tæppe.
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