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Fader Vor! Du som kan klare alt.

Helligt er intet for dig
Lad mig nu se dig
Lav mirakler

Det overjordiske på jorden
Så kom og giv mig en chance – mer´

Uden så megen snak
Jeg har brug for al den hjælp jeg kan få nu

Det kniber – Gud, Jesus, Mohammed, Buddha,
cykel-handler-Holm

(For fanden da, det haster – you son of a bitch)
Amen

Dette er et af de 94 kapitler, som min nye bog består af. Når vinden vender. Der er tale om meget subjektiv
skrivning af et fire måneders forløb fra år nul: 14. februar 2005, hvor jeg fik min helt egen hjerneblødning.
Kørestol, 100 % invalid, venstrehåndet, kunne ikke tale dansk men derimod fransk, engelsk og tysk, m.m.
You name it. Mine børns tekst og tegninger, min fars referatagtige notater samt min egen poesi og prosa
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