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Venter på mig selv til slut Jesper Lützhøft Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er konciperet som et ca. 80 sider
langt digt, men der er klippet, mixet og lagt et lille let gennemskueligt system over teksten, der igen og igen
ender med en Idee Fixe i stadigt nye variationer. Desuden er der konstant en række interventioner fra højre

side.
Disse tekstafbrydelser fra højre har mange funktioner:  de er dynamiske ekkoer eller igangsættere, rester fra
andre tekster, digte i sig selv, distraktionsforsøg, de kan antyde en titel eller være en igangsættende impuls
eller efterfølgende refleksion. De danner deres egne forbindelser med hovedteksten og med hinanden, de er

der fordi de er der.
Bogen har genrebetegnelsen 'virkelighedsudskridelser', hvilket mest går på at den hensigt og styring, der

ligger bag digtene, igen og igen mister herredømmet over teksten, der skrider ud og måske vælter, pludselig
står med snuden i den forkerte retning, eller glider som på is ind i en anden virkelighed end den, den skulle

ind i.
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