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Om at vandre Henry David Thoreau Hent PDF "Om at vandre" er Henry David Thoreaus kærlighedserklæring
til naturen og kunsten at vandre. Samtidig rummer de to essays, som den lille bog består af, hans mere eller

mindre direkte kritik af det civiliserede, stillesiddende liv:

”Jeg tror ikke, at jeg kunne bevare mit helbred og livsmod uden i det mindste fire timer hver dag – og ofte
mere end det – at vandre gennem skove og over høje og marker, absolut fri fra alle verdslige sysselsættelser.
[…] Når jeg tænker på, at håndværkeren og købmanden opholder sig i deres værksted eller butik ikke blot
hele formiddagen, men den lange eftermiddag med, siddende med korslagte ben så mange af dem – som om
benene var skabt til at sidde på og ikke til at stå eller gå på – så synes jeg, de fortjener en vis respekt, fordi de

ikke for længst har hængt sig alle som en.”

For mere information: www.bogreservatet.dk
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