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Kalle Math'Ismen Kalle Mathiesen Hent PDF Dette er bagsiden af bogen – og medaljen, fordi her er der intet
nyt under sofaen. Nej, det nye er inde i bogen, og hvis DU, kære læser, skal få lyst til at åbne den, og ikke
mindst læse i den, bør jeg nok fortælle lidt om den legendariske Kalle Mathiesen, og komme med et uddrag:

"Kalle Math’Ismen er troen på, at du skal turde tvivle på det, du er allermest sikker på. Fordi evigheden ligger
inde i pauserne imellem tankerne. Det eneste, vi kan være sikre på her i verden, er, at vi ikke kan være sikre

på noget som helst, fordi alting forandrer sig hele tiden.
Tag alle de største katastrofer i verden: 9/11, ISIS, Hitlers Tyskland, Cirkusrevyen, Nick og Jay, Justin Bieber
– ja, jeg kunne blive ved. Alle disse katastrofer har dét til fælles, at de er skabt i hovedet på en mand eller

kvinde, der aldrig turde tvivle på deres sikkerhed.
Når man lukker sig for den evige, kosmiske forandring, lukker man sig også om sig selv.

Som den stortalende sønderjyske misforståelse med storheds-vanvid, jeg er, spørger folk mig tit: "Hvordan
kan du holde dig selv ud?" Jeg svarer altid: "Den eneste grund til, at jeg kan holde mig selv ud, er, at det er

mig, der betaler for alle mine drinks."
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