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Danmark blev en tid kaldt verdens lykkeligste land. Med sit alfabet for lykkelandet skriver Per Nielsen sig
frem til, hvordan det hænger sammen. Den fingerede forklaring til nærmeste udlænding bliver uundgåeligt at

forstå som bagsiden af lykkelandet.  

Digt efter digt folder Per Nielsen med det gode danske navn sig derefter ud i al sin individualitet - med sin
helt egen og tydelige stemme som bærebølge, dansk så det gør noget:  

´Ormene har boret sig ind i sproget´ En underlig balance mellem lykkeligt smil og dyb melankoli, hvis ikke
fortvivlelse, med en ofte underspillet humor, som han dog helt lader slå ud i lys lue i digtet om ost og elskov,

Aloznogrog!  

Med denne samling digte markerer Per Nielsen sit 40 års jubilæum på den danske digterscene - og slutstrofen
i samlingens sidste digt rummer hele essensen af digterens virker: Ulæselighed vænner man sig aldrig til.
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