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Hjerteblade fra poesiens træ

Anmeldelse af 
Michael von Bülows digtsamling 

Lyt 
af Søren Hauge

Vi har tidligere her i magasinet haft glæde af nogle 
af Michael von Bülows digte, og af en artikel om kli-
maforandring fra hans hånd. Da han sendte mig sin 
bog Lyt, var jeg imidlertid – på grund af mange dead-
lines – klar til at bede en anden i redaktionen om at 
skrive en anmeldelse, hvis det var muligt. Men jeg 
kom til at åbne bogen, og så var det løb kørt. Inden 
jeg så mig om, var jeg indfanget af de skønne, lette 
og dybe digte, og jeg blev hurtigt klar over, at jeg 
måtte følge værket til dørs og give det min varme 
anbefaling. Det gør jeg med glæde, og jeg håber det 
kan smitte nok til at mange vil få fat i bogen.

Den tid vi lever i, er i rivende udvikling, og en masse 
fremskridt ser dagens lys. Men sproget lider. Mange 
er dårlige til at skrive, og stavning og sprogsans har 
det ikke alt for godt. Derfor er det en stor glæde 
at få en sand ordkunstners værk i hænderne. Hvert 
eneste vers er formet med stor omhu og ynde, og 
skrive- og slåfejl skal man lede længe efter. Bogens 
enkle look kan gøre den nem at overse i en image-
plaget verden, men jeg skal love for, at der er ind-
hold og poetisk fylde at komme efter.

Enkelhedens kunst
Hvor skal jeg starte? Måske med et generelt indtryk. 
Enkelhedens lys skinner i de yndefuldt formede ver-
sefødder. Det er gjort efter rimekunstens klassiske 
regler, og kvaliteten er sjældent høj og stråler klart, 
sammenlignet med mange af tidens velmente ama-
tør-rim. Michael forener en stor sprogsans med et 
nænsomt, poetisk hjerte og en klingende klar spiri-
tuel dybde.

Der er noget rørende enkelt over hans livsglæde 
gennem ordenes medium, men det bliver ikke na-
ivt på den letkøbte måde. Det er graciøse vers med 
dybde, og vi behøver helt klart spirituelle poeter 
med denne sans. Så Michael von Bülow er en god 
rollemodel. Den nænsomme enfoldighed er for-
bundet med modnet visdom og yndefuld finurlig-
hed. Digtet Jeg tror på det evige liv lægger ud med 
fejende storhed:

Jeg tror på det evige liv – 
ånden, som intet kan kue,
ilden, der altid vil lue,
næret af himmerigs flamme,
nu som i tiden den samme,
Da ordet befalede: Bliv!

Når Michael er helt enkel, så er han ofte særdeles 
kortfattet. Digtet Naturligt Vis kan ikke være kor-
tere, og det har dybde som et zenbuddhistisk koan:

Naturens visdom
er svaret på gåden om
visdommens natur.

Selv siger Michael, at det er en hyldest til den japan-
ske haikudigtning. Men han er også meget vestlig, og 
den store enkelhed er ofte forbundet med en uskyld 
og en glød, som er både nordisk og europæisk.

Til musik
Jeg tænkte mange gange under læsningen, at ad-
skillige digte i bogen fortjener at blive sunget og 
omsat til musik. Og heldigvis opdagede jeg gradvist 
at flere af de – helt bevidst – er lavet, så de kan syn-
ges. Aftensang, Lucia, Fastelavn - vinters savn og 
Sommerhymne er fire gode eksempler, men der er 
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meget mere, som synger umådeligt smukt i ørerne. 
Michael hylder også Ingemann, og det er ikke svært 
at forstå, for lyset, uskylden og opløftelsen har de til 
fælles. Jeg vil håbe, at flere af digtene bliver opda-
get af komponister og sangere og sat til musik.

Nu skal man være yderst forsigtig med at sammen-
ligne kunstnere med andre, da det let er forfladi-
gende og fjerner originaliteten. Så jeg vil nøjes med 
at sige, at jeg her og der kom til at tænke på Piet 
Hein og Halfdan Rasmussen – og så dog alligevel 
nej. Michael er sig selv, og han skal ikke måles op 
mod andre. Men, at han er et naturtalent, der for-
tjener at nå omkring, det står helt fast. Poesien le-
ver musisk og lyrisk i hele Lyt.

Hjertevisdom og lysfyldt humor
Der er masser af dybde i bogen. Hør bare et af ver-
sene i digtet Livets skole:

Regnbyger veksler med sol og med vind,
hvor der er liv, er der læring,
det, som fortættes i hjerte og sind,
omdanner sjælen til næring.

Eller begyndelsen til digtet Den stærkeste kraft:

Den højeste styrke, den stærkeste magt
er som et bånd mellem mennesker lagt,
intet kan bryde,
alting må lyde
hjertets usynlige pagt.

Livet som indvielsesvej til åndelig opvågning er me-
get tydelig i flere af digtene, fx i Kongekim, der be-
gynder majestætisk:

Hver en sjæl en kongesøn,
hvert et lys en krone,
hver en vej, der gås i løn,
leder til en trone.

Balancen mellem det storslåede og det milde, 
det grandiose og det ligefremme, holdes fint. 
Michael bliver aldrig selvhøjtidelig, og der er 
ikke langt til smilet og ordenes dans. Det er en 
ren fornøjelse, og det er meget forskelligt. Hør 
eksempelvis et vers fra Kloderier, hvor planeter-
ne har gang i butikken, som ulydige børn, indtil 
Solen får skik på dem:

Mars og Merkur hvirvler rundt i en vals,
Uranus fører sig frem og ta’r teten,
Pluto er skadefro, ler af fuld hals
ad stakkels Neptun, der har ondt i planeten.

Eller hvad med et glimt af den kåde og legende 
stemning i digtet Februar hvid, hvor vi valser fra fe-
bruar til maj:

Nu ikke sur, marts står for tur,
pænt har hun ventet, til tiden var inde,
fluks ta’r hun fat, kursen er sat,
rent skal der være, ja, alting skal skinne.

Det er umuligt at indfange alle de mange skønne 
nuancer, som Lyt er fyldt med, og anmeldelsen her 
ville blive alenlang, hvis jeg skulle gengive hele dig-
te. Men jeg må selvfølgelig dele lidt af glæden fra 
den lysegrønne bog, også uforkortet. Det er meget 
svært at vælge, så jeg må bare sige, at bogen gør 
sig i allerhøjeste grad bedst uden udpluk. Men lad 
os nu lade som om, vi har alle de 160 sider lige her. 
Det første digt i bogen hedder Devadans, og det al-
lerførste øjet møder er:

Dansende, dansende, sitrende, sansende,
dirrende, virrende, svajende, svansende

livsfnug på glitrende guldsmedevinger
luften med legende lethed betvinger

lystigt de tripper på tåspidser fine,
leger tagfat langs en spindelvævsline,

skovsøen smukt deres svævekunst spejler,
skygger om solens opmærksomhed bejler,

stemmer som sølvklokker klinger i dur,
klange fra skabelsens grundpartitur.
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vor klode og Verdensmoderen, der hyldes i digtet til 
Jomfruens tegn.

Jeg vil håbe, at Michael når langt omkring med sine 
varme rim. Ikke bare til esoterikere og spirituelle, 
men til alle åbne hjerter, som gennem de fjerlette 
berøringer kan mærke den indre verden vokse i 
styrke og farverigdom. Som Michael siger det i Den 
stærkeste kraft:

For sangen at finde en klangbund et sted
skal den blot strejfe en anden, der véd
hjertet at følge
uden at dølge
troen på alkærlighed.   

Michael von Bülow (f. 1961) 
arbejder som sjælsterapeut og 
er forfatter. Flere af hans akti-
viteter kan ses på: www.vergil.
dk og www.lotushjertet.dk

Fakta om bogen:
Titel: Lyt  
Forfatter: Michael von Bülow
Sidetal: 160
Indbinding: Paperback
Dimensioner: 12 x 19 x 1,2 cm
Forlag: Vergil
ISBN-nummer: 978-87-995127-1-3
Udgivelsesdato: 23. juli 2012
Vejl. udsalgspris: 129,95 kr.

Sammenløbende strømme
Man møder i Lyt en særegen blanding af flere strøm-
me, som finder sammen på en meget naturlig og 
ubesværet måde. Der er for det første en tendens 
til, at tonen er holdt i et klassisk, kristent sprog, un-
dertiden med brug af ældre udtryk som bie, kvæld, 
barnefro, brask, lue, vanke, kerte, prunk, strunk osv. 
Det giver en sikker forankring i den nordiske, kristne 
kulturstrøm og salmetradition. Og det viser digte-
rens kærlighed til både sprog og historie.

Samtidig lever i bogen en helt moderne, evolutio-
nær spiritualitet, som er fuldstændig integreret i 
Michaels tænkemåde og udtryksform. For spiritu-
elle mennesker, der gerne favner den kristne strøm, 
vil det uden tvivl opleves som meget kærkomment. 
Og for mennesker med esoterisk forankring i fx 
Baileys værker vil det være glædeligt, og nemt at 
se i bogens sidste del, hvor de tolv stjernetegn og 
de syv afsluttende engledigte er gennemstrømmet 
af esoterik, der aldrig bliver tung, og som hænger 
smukt sammen med den kristne puls.

Men det er vigtigt også at fremhæve en tredje 
strøm, som møder de andre, nemlig en dyb forbun-
dethed med Moderen, med Jorden og med engle-
nes virkelighed, som udgør et ganske særligt tyng-
depunkt. Det er helt tydeligt, at der her er et stærkt 
forankret element i Michaels virke, som føjer sig 
smukt sammen med det øvrige. Igen og igen kom-
mer moderen og jorden frem, eksempelvis i Ode til 
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