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hermed sin første udgivelse, den

filosofisk-satiriske digtsamling Jamen okay af Bo Lille.
Den består af digte, der med et kærligt glimt i øjet afslører den hyggelige normaldansker og tager ham under

kritisk behandling.
Vi føler, at vi her udgiver en bog, som det danske sprog ligesom har gået og ventet på, idet mange af teksterne
simpelthen er eller indeholder fødte ordsprog, formuleringer som vi altid har haft liggende et sted på tungen

uden at kende dem. Nu findes de, og vi kan alle sammen sige:

I Danmark / er alle lige / - skæve« og
I Danmark / er selvtillid / en by / i Rusland« og

I Danmark / skal vi til psykiater / hvis der er noget galt / med
Omgivelserne.«

Disse ordsprogsagtige digte virker på overfladen ganske enkle og ukomplicerede, men så rammer de os
alligevel med denne her drejning, den lille filosofiske snert der gør, at de arbejder videre inden i os.

Mange af digtene oser af underfundig humor, omtrent som hos Benny Andersen. Her sender vi vinteren på
skiferie til Norge, og vi hører om den danske version af krig, vild vold, sorg, tidens gang og meget, meget

mere. Der er nok at glæde sig til.....
Bo Lille er kendt fra tidsskrifterne "Hvedekorn" og "Kånst", og er leder af ´Underskoven´, det åbne forum for

lyrik og kortprosa.
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