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Still crazy after all those years!
Man kan sige alting med titler. Det lærte jeg af Else-Marie i sin tid, dengang Vollsmose var tomandsbetjent.

Vi lånte mere end 5000 bøger ud om ugen – og skulle også sætte dem på plads indimellem. Og på en
umanérlig lang dag, med mere en 1000 udlån, var det, hun kl. 19.30 (en halv time før lukketid, da vi var

segnefærdige) holdt en roman af Grethe Heltberg op fra bogvognen, som et tegn: Vi lukker om lidt! Siden har
jeg lært, at man kan sige alt - gentager ALT – med bogtitler. Hvis man ikke kan, skyldes det kun, at man ikke
har bogkundskab nok. Ovenstående er dog en pladetitel, af Neil Young, så vidt jeg husker, som jeg tager til
mig som signifikant. Den må træde i karakter for en galning, som ikke bare begynder at skrive digte, men
bliver ved og ved og ved på trods af alle odds. Ja, jeg var 27 år og 9 måneder i Vollsmose, det var 40-timers
uger dengang, noget af en akkord, og i samme tidsrum skrev og publicerede jeg 24 af mine til dato 37 titler.
Er der noget at sige til, at man efterhånden ser ud, som man gør? Eller med Andersens ord: Forgyldning

forgår, men svinelæder består! (Det gamle hus). Alligevel er man jo stadig Luns af det levende, som skrevet
står!
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