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Epitafium Arne Herløv Petersen Hent PDF Epitafium er en sonetkrans om ødelæggelsen af klodens miljø og
klima og den blinde vækst, der følger kræftcellens logik.

Lektørudtalelse om Epitafium og Kort - en samling af kortdigte, der udkom samtidig - lyder:

"Digtbøgernes klassiske anslag giver mindelser om både Claussen og Rilke m.fl. i deres prøven kræfter med
livets store spørgsmål og samklangen med natur og kosmos

To små lyriksamlinger er meget forskellige i form og indhold af den erfarne digter og oversætter. I Epitafium
bygger Herløv Petersen et dystopisk undergangsdigt op skrevet i en klassisk stil som digtkreds med 15 rimede
strofer stærkt inspireret af sonetformen. Den udfordrende og svære form holdes oppe af et dynamisk tematisk
spil mellem fine naturiagttagelser i de udvendige mangfoldige og kosmiske, men også truede natur holdt op
mod individets indre tvivl og sårbarhed - her måske også personligt tab og død: "...Min krop som bytte for
den falske drøm/om ubegrænset vækst og ekspansion,/for svulstens tro på hæmningsløst forbrug.//Hvor kan

jeg atter finde livets strøm/naturens sang, der bruser polyfon/af kærlighed og undren, fryd og gru?".

Den anden digtbog Kort er af et anderledes tilsnit med koncise iagttagelser og stemninger af haikuinspireret
tilsnit: "Godthåbsvej, natregn/Kørebanen bløder rødt/bløder gult og grønt//".

Også her er der noget personligt på spil for forfatteren, der får ham til at se omverdenen i lyset af personlige
oplevelser

Teksterne har også været publiceret i Hvedekorn og er tilgængelige i en netudgave og udgives her i prunkløs
Books on Demand-regi

Herløv P. skriver stærkt og personligt og med fin digterisk ambition uden at blive privat i disse to nye korte
digtsamlinger"

Kent Skov, lektørudtalelse, Uge 34 2008
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