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Thorvald Berthelsens nye bog,Mørkeleg, er en samling digte, prosadigte, collager og lyriske essay, der
bevæger sig rundt mellem skæve eksistentielle modsætninger som erindring og forvandling, mørke og

begyndelse, uendelighed og sorte huller. Den nærmer sig hele tiden, gør ingenting og fordamper - alting -
rummes mellem nettets masker. Den vilde tankes associationer er spændt helt ud og står stille med sine

trilliarder af dirrende dråber i alle ender af regnormenes kærlighed, som er så fintmasket at enhver naturlov
slipper væk. Men alligevel er vi også på Lolland, hvor det øre Sisyphos arbejde med drømmeformgivning

fortsætter, mens vi sover med vore krammeroer. Det er jo ikke sort hvidt Det ligger blot tungt med
kausaliteten. Fingerspidserne strejfer luft, inden benene flyttes og skyggen går op i

mørket
det lysende nulpunkt
som et lyn knyttet i

skraldet.

Thorvald Berthelsen bor i Sakskøbing. Udgav sin første digtsamling, Utidig i tide, i 2010 og har herefter
udgivet 4 digtsamlinger.
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