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eftermiddag//Naturen er standset op/Den venter på regnen//Nu falder dråberne/på det utrolige//Måske er jeg
selv et telt/Det tror jeg/Eller det store bøgetræ/jeg har søgt ly under//Utroligt, som det regner" I Viggo

Madsens digtsamling "Jeg træder ud" er naturen og alt det, der findes i den, gjort til kulisse i en række digte,
der kredser om forholdet mellem det virkelige og drøm og illusion. Den danske forfatter Viggo Madsen (f.

1943) er uddannet bibliotekar og arbejdede på Vollsmose Bibliotek i Odense fra 1973 og frem til sin pension i
2003. Viggo Madsen debuterede med romanen "Brandmand på to hjul" i 1966 og har efterfølgende udgivet
adskillige digtsamlinger, flere romaner og en række børnebøger. Han modtog Emil Aarestrup Medaljen i 2000
og har gennem sin forfatterkarriere modtaget flere legater. I 2009 fik han tildelt Statens Kunstfonds livsvarige

ydelse.
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