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Til een Christian Winther Hent PDF Forlaget skriver: "Hverken Verden eller du
Skal rigtig få at vide,

Hvad mit Hjerte før og nu
Har lidt og må lide;

Men hver vemodsfulde Klang,
Som røber min Smerte,

Og hver en Sorgens Sang,
Som fødes af mit Hjerte,

Hvert Billed og hvert Blad,
Hvert suk og hver Tanke,
Som jeg sorgfuld eller glad
På min vandring kan sanke,

Skal dig evig høre til,
Som jeg selv er dit Eje,
Til mig Døden føre vil

Fra Smertens Torne-leje;"

Den dansk digter Christian Winthers digt "Til een" er en lang kærlighedserklæring til en kvinde, der er ham
for evigt fortabt. Digtet er så dybfølt og ægte, så fuldt af skønne metaforer og smerte, at man drages ind i
digterens sind, og hans ord bliver hos en, længe efter digtet er læst til ende. Christian Winther, 1796-1876,
dansk digter. Winther blev uddannet teolog, men fik aldrig embede. I stedet fungerede han som huslærer i
København og deltog igen i både studenter- og selskabslivet. Under en rejse i Italien formøblede han en stor
arv, og de næste mange år efter hjemkomsten i 1831 var præget af forelskelser, pengemangel og en broget
virksomhed som udgiver, redaktør, oversætter og forfatter. Med en karakteristisk inderlighed, metrisk
smidighed og ironisk distance fandt Winther i poesien udtryk for kærlighedens mangeartede følelser,

herunder også erotiske, og hans poetiske produktion var livslang og tog gerne udgangspunkt i egne følelser
og liv. Med langdigtet "Hjortens Flugt" fra 1855 slog hans sin litterære succes, men privat var hans og hans

families liv præget af uro.
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