
Her sidder vi og skider 
Mens havet langsomt mod stranden 
Glider. 

If you are looking for something 
Then you never see 
Anything 

Den store bourgainvilla ved indgangen til det gamle hotel 
Med de tusind blomster 
Alle befolket af flittige insekter 
Stod og nejede i vinden 
Og viste ganske ublufærdigt 
Sine ynder frem 
For den forbipasserende som i et øjéblik var standset op, og idet han så på denne 
skabning 
Som bevægede sig ubetydeligt 
Bevarede han i sit sind 
Meddelelse om 
Altings væren. 

Det sande billede af menneskets uforstand ses  
I den indsigt 
Som du opnår 
Idet du ser 
Din egen uvidenhed 
Om din hjernes komplicerede opbygning 
I det uendelige univers. 
Hvor du befinder dig  
Og som idet du ser det, 

Opløser dig.   

Og denne opløsning 
Er sand væren 
Hvor al handling 
Er seen 
Og al seen 
Er handling. 

Eller sagt på en anden måde: 
Seeing is dooing. 
No separation exits. 

And it is painfull to se This 
Because you as YOU 
Disappear and leave 



A void full of fear. 

Take it 
Or leave it 

Signed: Experimentator 1. 

Atter ved VW service stedet, hvor bilen får isat en ny kilerem, som brak udfor det skæve 
tårn i Pisa.På andendagen sidder han er og venter. Sveden løber ham ned ad kroppen for 
udenfor er det 35 grader i skyggen. Bilen lader vente på sig og hans bekymringer over 
eventuelle nytilkomne problemer er stedse værende i hans forslidte sind. I går matte 
han skuffet opgive at få bilen med, og fik til gengæld en billet udleveret af en VW 
medarbejder, som han kunne bruge på det lille tog, som skulle bringe ham til central 
stationen, hvorfra han skulle tage bus nr 37 ud til campingpladsen, hvor hans to børn 
ventede. Men i toget blev han antastet af en kontrollør, som afkrævede ham 50 euro 
fordi han ikke havde stemplet billetten ind, hvilket han ikke vidste, at man skulle gøre, 
så derfor blev han meget vred og ophidset, og skreg at det var uretfærdigt, når han lige 
havde fået billetten af en VW medarbejde, og denne ikke havde fortalt ham, at billetten 
skulle stemples ind. Nu tog sagen en voldsom vending på grund af hans skrigen, således 
at kontrolløren tilkaldte en anden kontrollør, som nu spærrede ham vejen, idet han 
forsøgte at flygte ud på perronen. 
Alt håb var ude, og han betalte pligtskyldigt 50 euro i bøde på grund af manglende 
indstempling. 
Han glemmer nu aldrig at stemple ind mere! Og ser i samme skrivende øjeblik en lille 
italiener komme ind med hans bilnøgler. Så måske kan han snart køre væk i sin gamle 
folkevognscamper. 

Ja. 

Ordet sætter sig fast i min næse,  
Så jeg hverken kan se eller læse 
De tanker du sender  
Til begge ender 
Af mig 

Nu er øjebliklet inde 
Til at finde 
Denne kvinde 
Som vil elske  
Denne mand 
Lige så længe 
Som hun kan. 

Ofte når ordet  
Står på bordet 
Uden at sige 
Noget min pige 



Så vil jeg dog 
Blot sige vov 

Her i kahytten 
Sidder hr dytten 
Ser ud på pytten 
Løsner på spytten 
Og sender en klat 
Ud i den sorte nat 
Og løfter sin hat 
Det lille skvat. 

Da jeg var lille 
Viste jeg ej hvad jeg ville 
Så så sad jeg stille 
Og vented på mor 
Om hun kom? 
Hvad I tror? 
Selvfølgelig ikke. 
Den sure mæfikke. 

På biblos i nakskov 
Der taler forfatter 
Ib michael i dag 
Om sit liv og sin sag 
Til et veloplagt publikum 
Mens jens er på lokum. 

Han gider ej høre 
Med hverken et øre 
Hvad denne ret skøre 
Vil sige til ham 

Så langt mere heller 
Han rejser og teller 
Fortæller om deller 
Og andet fortæller 
Så langt mere heller. 

Siger Jens Michael  
I dag den 16 april  
2016 i Bandholm havn. 
Hans hof sted på jorden 
Mens han rynker på skjorden 
Og sætter en søm 
Med en hammer så øm 
Idet han sig klør 
I sit højre ør. 



For han er så lige 
Glad som var han pige 
Op ad en lang stige 
Mod himmerigs rige 
Og derfra han flyver 
Mod koens biyver 
Som sidder i halen 
På julekabalen. 

At skrive vil sige at sætte tiden i stå 
At skrive vil sige at holde op med at nå 
At skrive vil sige at sætte sig ned 
Og sige til sig selv 
Alt hvad man ved. 

At tømme sit sind for tanker og ord 
At sige det hele og alt hvad man tror 
At elske sin verden med alt hvad den rummer 
Om så det blot var et skidefedt nummer 
Man ønsked at lave for alle som gider 
At sætte sig ind i 
De svære tider 
Som alle vi mennesker godt vil forstå 
På trods af det hele 
Er umuligt at nå. 

Nå, siger han, og rynker på næsen. 
Nå siger han og retter sit væsen 
Mod ting og processer 
Han ikke selv kender 
Og det gør han gerne 
For alle de venner 
Som sidder og venter 
På ham og hans ånd 
Så ganske aldeles  
Så redebond 

Så herligt  
Så dejligt 
Så ligefremt nemt 
Før det for altid  
Stedse blir 
Glemt. 

Pludselig 
Pludselig blev jeg så træt 
Så uendelig træt 



Af alle disse ting 
Jeg skulle nå. 
Som skulle gøres. 
Pludselig indså jeg 
At jeg hele mit liv 
Var blevet bedt om 
Eller blev befalet 
Under trusler om alskens  
Ulykke hvis 
Hvis ikke 
Hvis ikke jeg gjorde 
Som der blev sagt 
Af alle disse velmemende 
Medmennsker 
Som alle selv var blevet bedt om 
Eller befalet 
At gøre det "nødvendige" 
For ikke at havne i fedtefadet. 
Hvad fedtefadet så end er 
For en størrelse. 
Så derfor siger min indre stemme 
Som er tanken 
Udelukkende hvad den har lært, 
at du må hele tiden have noget foran dig, 
som kan sikre dig, 
at du er med os 
I vores kamp for at overleve 
Selvom den kamp 
Forlængst er vundet. 
Og tiden er inde til at smide al denne 
Sikkerhed overbord 
Og uden viden 
Om det næste 
Og det næste 
Og det næste 
Som du kan tænke på 
Og forberede dig til. 
Uden viden om dette eller hint. 
At møde livet 
Som det er. 

Kan du lade dig selv 
Være? 
Kan du? 
Simpelthen holde dig selv udenfor. 
Og ikke blande dig i noget. 
Men blot være til stede 
Som et vidne til  



Det som er 
Og sker. 
Kan du? 

Er du i stand til at se 
Dine tanker 
Som en integreret del 
Af helheden 
Og ikke som en selvstændig proces 
Styret 
Kontrolleret 
Af dig 
Som jo selv er tanken 
Og som derfor som oftest  
Ligger under for den illusion 
At kunne handle 
Dvs tænke 
På egen hånd 
Uafhængig af helheden 
Det hele 
Som er det ukendte. 
Det som ingen ved 
Nogetsomhelst 
Om. 

For vi må jo sige 
At al menneskelig stræben 
Udelukkende har medført 
Ophobning af 
Opdagelser 
Som misbruges igen og igen 
Af den grådige tanke 
Som aldrig kan få nok 
Af den fede rock 
Og derfor forurener denne planet 
Til den til sidst ikke kan rumme mere, 
Og derfor må gå under 
Med hele pivetøjet. 
Båden samt hvad der er i den. 
Og så kan vi lære det. 
Kan vi. 
Kan vi ? 


