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op til et skarpt hjørne i mit liv. En rund fødselsdag er i sigte i år, og derfor har jeg bestræbt mig på at
opsummere mit verdensbillede, min fejlbarlighed og ikke mindst mit syn på humor i dette værk. Det er et
tværsnit af de idéer og overvejelser, der dagligt sætter spor i bevidsthed og tanke. Det er essayistiske

afkodninger af den kultur, der påvirker os, og som vi i gensidig dynamik også er nødt til at præge. Det er
civilisationens forudsætning – interaktivitet. Det har jeg forsøgt at indkredse i intense, ærlige iagtagelser.
Lige nu er vi videre er et udtryk, sportskommentatorer ofte anvender, når et af vores landshold har bragt sig

afgørende foran med udsigt til, at vi kan fortsætte i turneringen. Jeg synes, at det gælder om at se sine
muligheder på den måde. Det er muligt, at det kan vende, men lige nu er vi videre! Uddrag af bogen Det er
bare mit indtryk, at kvinder er bedre til at kapere det blotlagte. Det udtalte hjerte. Det er ikke så farligt. Eller
også er det rollespil. Det kan være. Måske de vil have mig ud af balance. De vil gerne se mig træde vande.
Hjælpeløst. Men hvis det er tilfældet, gennemskuer jeg det ikke. Jeg kører bare derudad. Det kan være, at det
er hensynsløst. Hensynsløst ærligt. Men det tænder mig. Hvorfor holde igen? Smalltalk forstener samtalen.
Ordene fryser i luften, bliver små hvide streger af frost, der lander på nakken som igler. Sætninger må godt
snige sig ind, under disede lygter på vej til en katastrofe. På vej til et snigløb. Bagfra. De må godt være
levende døde. Og uden blodomløb forvitrer de i støv, som en zombie der i afsind smuldrer i dagslys. Om

forfatteren Thomas Wivel kender vi bedst som standupkomiker. Han var med til at starte genren herhjemme,
men har i de seneste mange år udmærket sig som lyriker og forfatter. I litteraturen har han fundet et udtryk,
der både udfolder det humoristiske, det fortrolige og det personlige udtryk. I sine bøger er han helt sig selv i

en udgave, der er vigtig at få frem og ud over stepperne.
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