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[Digte]34 digte er skrevet i Buenos Aires om
argentinsk tango. Det er tangoens otte grundtrin, der
bestemmer strukturen, da hver strofe har otte
verselinjer. Digtene har forskellig længde fra to og op
til seks strofer, hvilket giver flow og musikalitet i
digtene.Men tangoen som dans er ikke hele temaet,
da man også kan kalde tangoen en livsform eller en
livsinspiration. Der er stemninger fra en café, fra La
Boca og dansesituationer med en tangolærer, Spillet
mellem en fører og en følger beskriver det maskuline
og feminine spil i dansen, og der er henvisninger til
tangomiljøet i Danmark også.I digtet Freestyle
beskrives, at man sagtens kan danse tango med en
rullestol som partner. Andre eksempler på titler
beskriver stemninger og situationer:
Overflødighedshorn, Underdanighed, Dansetrafik og
Ned i benene.Udtalelse fra den litterære konsulent:
Der er både situationer, stemninger og sansninger,
der præger digtene i samlingen, men det hele holdes i
en forholdsvis stram metrik, der holder sammen på
det hele. Der er smukke og kontrastfyldte
stemninger, der drejes rundt i en række sproglige
vendinger – ofte med spanske ord og konkrete
stedsbetegnelser som ’Luna Lila’, hvilket er med til at
udvide læserens billedopfattelse.Jytte Lund Larsen er
cand. pæd. i tysk, pædagogik og psykologi, sidefag i
psykologi og co-active coach, cpcc fra USA. Medlem
af etisk komité for International Coach Federation fra
2008 – 2009, hvor etik og interkulturel forståelse er til
debat. Forfatteren er desuden journalist (DJ) og
underviser på HF i Nordjylland i psykologi.Jytte Lund
Larsen bor i Højbjerg og kan kontaktes på
jyttell@hrtrivsel.comTidligere udgivelser i samme
genre: Mellem-rum (2016), Livsgrønt (2017),
Samfølelse (2017), Folk og deres biler (2018).
Novellesamling er På vej (2016) og flere
undervisningsbøger i tysk, dansk og psykologi.44
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