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MICHAEL FALCH 
FODSPOR I HAVET

Produceret & arrangeret 
af Lars Skjærbæk

FODSPOR I HAVET                                                                                                                                            

Trods alle dine løgne,
store og små,
elsker jeg dig ufortrødent
mens jeg ser dig stå
Og danse i sneen
uden fodtøj på
Så ramt af en smerte
du endnu ikke kan forstå

    Grib nu chancen,
    hold nu fast
    Bind dig nu
    til skibets mast

Med øjne der kun kan se
det øverste lag
Og stadig kun har en
kort evolution bag sig
En dag smelter isen
og vandet bliver hav
Du går langs stranden
og du finder dit rav

    Sejl nu ud,
    nu du kan se
    At ingen frost
    vil vare ved

I morgen er du væk
og ude af syne
Kun én man husker 
ude fra byen
Husk hvad du selv sagde
i snedrivens blod:
Jeg er en slave af kaos,
en dyrker af rod

    Red dit smil,
    og søg dit held
    Red dig selv nu
    fra dig selv

    
TRÆKFUGLE                                                                              

Nu falder lyset brat
i dyb novemberglød
Den danske senorita danser 
mildt den lille død
Og sjælen kaldes ud
af nyt moderne rum
Ser et øjeblik mod himlen
og bliver gammeldags stum
Er der en anden verden til
over vores hvide vinterblege døde 
Facebook-fjæs?

    Nu trækker de væk igen,
    la´r os tilbage her,
    vi der ikke vil være alene mere
    Nu flyver de væk herfra
    til sol og ørkensand
    Mens vi må vente her
    i vores våde vinterland
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Jeg beder dig, bare bliv ved,
bliv ved og dans din krop
henover mine nøgne grenes drøm
om igen at blive vakt op
Og jeg ku´ flyve med dig nu
i v-formation med Gibraltar 
som næste stop

    Nu trækker de væk igen,
    la´r os tilbage her,
    vi der ikke vil være alene mere
    Nu flyver de væk herfra
    til sol og ørkensand
    Mens vi må længes her
    i vores våde vinterland

BINDER MIG ALDRIG IGEN                                                             

Jeg så det ikke komme,
jeg så det ikke ske
I nattens løb blev nej måske
Vi ligger en morgen,
utænkeligt,
i solens orange blik

Jeg svor engang for alvor:
Det sker ikke igen,
Elsk I bare, men tæl mig ikke med
Jeg prøvede for længe,
for lidt af hvert
At leve uden, det kan jeg lære

    Jeg har lovet mig selv højt og helligt:
    Jeg binder mig aldrig igen
    Gør jeg det nu, åh, gør jeg det alligevel?

    Jeg gør det, nu giver jeg mig hen
    Jeg binder mig aldrig igen

Se ikke sådan på mig,
jeg beder dig, kig nu væk,
før jeg brænder fast i dit blik
Kys mig ikke, kys mig nu,
jo, kys mig overalt
Lad mig holde om dig,
hold mig, hold fast

    Jeg har lovet…

Bliv du bare liggende 
til solen går ned
og bliv her i al evighed
Smid dine nøgler væk,
tag aldrig mere tilbage
Glem alt, glem alt hvad jeg sagde

    Jeg har lovet mig selv højt og helligt
    Jeg binder mig aldrig igen
    Gør jeg det nu, åh, gør jeg det alligevel?
    Jeg gør det – jeg elsker igen
    Jeg har lovet mig selv højt og helligt
    Jeg binder mig aldrig igen
    Gør jeg det nu, åh, gør jeg det alligevel?
    Jeg gør det, nu giver jeg mig hen
    

KUN DE FORRYKTE    

Hvor du egentlig kom fra
forblev vist en gåde
Du kom slentrende ind fra højre
som en vagabond
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Det var som om du nærmest 
havde sommeren i håret
Med vinden i ryggen 
på vej jorden rundt
Du forsvandt som alle steppeulve gør –
det er kun de forrykte, der tør

Ud af dine ærmer
groede græsset grønt
Alt det, du sagde, lød
som noget man havde drømt
Og vi andre ville være
lisså vind og skæv som du
Men vi var rystende bange
for at komme for langt ud
Du forsvandt som alle steppeulve gør –
Det er kun de forrykte, der tør

    Man kalder det noget andet, end det er -
    man er altid på flugt, kan ingen steder være
    Du forsvandt som alle misbrugere gør –
    det er kun de forrykte, der tør
    
Måske blev du dumpet
på en rasteplads
Man fandt dig forslået,
du havde stadig dit pas
Hvem ved, om du bare tog
imod det, du fik budt
Og først stod af for sent,
da du havde fortrudt
Du forsvandt som alle steppeulve gør –
det er kun de forrykte, der tør
Kun de forrykte

    

FILOSOFISKE SMULER                                                                     

Dagene bliver færre,
mit tilgodehavende mindre hver dag
Jeg siger det ikke højt,
men der må mest være rester tilbage
Jeg kan ikke påstå,
at livet har snydt mig for noget
Der er ikke mange udsigter, jeg ikke har set,
ikke mange veje jeg ikke har gået

    Jeg har fået kærligheden at føle
    og jeg vil stadigvæk ha´ mere
    Hvor er De dog bedårende, lille frue,
    Kom bare, sæt Dem her

Alle de dansende dage
med det intense nu som totempæl
De ligger langt tilbage,
nu drømmer jeg om ro i min sjæl
Jeg ude af orkanens øje,
blev reddet ind fra dybe vand
Men jeg er nærmere målet end nogensinde -
nu kan jeg næsten ro i land

    Jeg har fået kærligheden at føle…

LANGT FARVEL                                                                   

Når alt kommer til alt,
og det gør det vist nu
Er der ikke meget, der ender,
som vi troede det sku´  
Der er huller overalt,
utætte vinduer og døre
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Det er en medtaget bygning,
og tabet vokser sig større

Der står en tusmørkesol
over Jylland i vest
Med den går min dagsform
ned i en sæk

    Et liv er et langt farvel

Virkelighed er fake,
erindring er fup
Borte har været her
og taget rub og stub 
I øde gader går jeg
med farvel i mit blik
Farvel og tak for alting
i den historie jeg fik

    Et liv er et langt farvel

Og træerne står og suser
deres gamle melodi
Og nattevinden hvisker:
Det er forbi, det er forbi

    Et liv er et langt farvel
    Et liv er et langt farvel
    og vi pakker igen, og vi takker af
    Vi tæller vores sejre i begge lejre,
    men hjertet gemmer alle nederlag
    Et liv er et langt farvel

HJEM GENNEM NATTEN                                                                 

Jeg havde lovet mig selv
at slå mørket ihjel
Og give mig lyset i vold,
ikke mere midnat i mol
Men nu kører jeg igen 
igennem melankoli
I en film jeg ikke har lyst til
at stå på rollelisten i

Nu hvor månen er skjult
er jeg igen nattens fugl
Måske snart løbet tør
og snart tilbage til før?
Hvordan kan jeg glemme
hvor det er, jeg hører hjemme?
Er hjemme altid et andet sted,
end der hvor jeg slår mig ned?

     Hjem gennem natten,
     hjem, hjem, hjem
     
Lever jeg stadig i frygt,
foragter det, der er trygt?
Er jeg stadig besat
af den bedøvende nat?
Min rute den snor sig 
som et spørgsmålstegn
Åh, bliv mig fra livet, gamle spøgelser,
der stadig står i vejen

    Hjem gennem natten…

page 5



page 6



page 7



LILLE, ULYKKELIGE MENNESKE                                                                 

Djævelen har skrevet på din væg:
Intet i livet er skægt
Du kan aldrig ånde lettet op,
en fremmed har besat din krop
Den sir, du ikke skal komme for godt i gang,
Tænd mørket, sluk livsglædens sang
Du dur jo ikke, væk! - skriv det med blod,
skær dybt nok nu, og vis at du har mod

    Lille, ulykkelige menneske
    rejs dig nu op igen
    Du glider længere væk,
    og hvor du er, kan jeg ikke nå hen
    Hey, hjælp mig, min elskede ven
    Lille, ulykkelige menneske

Du kæmper og du kæmper hvert sekund,
du tror kun på noget, hvis det gør ondt
Du kan ikke stole på dit spejl -
det eneste, du ser, er store fejl

    Lille, ulykkelige menneske…
    

JEG BLIVER VED MED AT GÅ                                                                         

Jeg gik engang med åbne arme,
var én som lykken havde valgt
Jeg hørte hjemme alle vegne,
jeg følte mig i pagt med alt
Nu går jeg mest omkring i blinde
med kæmpestore briller på
Med en sæk af tunge bøger
der er så svære at forstå

    Men jeg bliver ved med at gå

Kan jeg glemme alt det glemte?
Nej, det flyder i mit blod
Som et lydspor i mit indre, 
en film om bange sjæles mod
Jeg glemmer ikke noget af det,
jeg søger skæbne i dit blik
Dine øjne midt i mørket
ligner stjerner på en prik

      Så jeg bliver ved med at gå

Jeg går som om, jeg var forsvundet,
som var jeg én, der farer vild
Men jeg ved at midt i alting
brænder kærlighedens ild
I de sjældne øjeblikke
som i et længevarende kys
bliver et enkelt nu til fremtid,
forvandler lidelse til lyst

    Så jeg bliver ved med at gå 

 
SENT FORÅR                                                                                          

Med blandede følelser
ser jeg tiden glide skjult forbi
Jeg mister terræn nu,
jeg ender uden noget at ha´ noget i
Det er de halvhjertede dage
med fravær af fylde,
uden dyb passion,
det er dem der gør ondt nu 
som ind i helvede 
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fordi de ikke giver noget til nogen 
  
   Jeg vil spise dig råt nu
   Jeg vil elske dig med alt du er
   Jeg vil ånde dig i al slags vejr

      Sent forår 
      Sent forår i år
      Næste år er jeg gråhåret
      I år vil jeg nyde foråret

Uden bange anelser -
en længe næret drøm om balance
Men ikke som en selvtilfreds
tilstand af tømthed i bedøvet trance
Jeg drømte om at ta´ din hånd
uden frygt for at miste dig
når jeg gav slip
Endnu et forår, en chance mere
til at dele alt 
og gi´ det hele væk
   
   Jeg vil spise dig råt nu
   Jeg vil elske dig med alt du er
   Jeg vil ånde dig i al slags vejr

      Sent forår 
      Det er sent forår i år
      Næste år er jeg gråhåret
      I år vil jeg nyde foråret

PRODUCERET & ARRANGERET 
AF LARS SKJÆRBÆK  TEKST & 
MUSIK AF MICHAEL EHLERT FALCH

”Filosofiske Smuler”, ”Kun de Forrykte”, 
”Hjem gennem Natten” & ”Lille, ulyk-
kelige Menneske” har tekst af Michael 
Ehlert Falch & musik af Falch & Lars 
Skjærbæk.

Indspillet marts-september 2009 i hjem-
mestudiet på Tåsinge & i Tårnværelset 
på Skydebanegade, Kbh. V. Bandind-
spilninger i Medley Studiet. Teknik: 
Lars Skjærbæk, Michael Falch & Jesper 
Haugaard.
Mixet af Søren Mikkelsen i Medley 
Studiet. ”Trækfugle” mixet af Michael 
Ilbert i Hansa Studios, Berlin. Master-
ing af Björn Engelmann i Cutting Room, 
Stockholm.

Michael Falch: stemmer, ak. guitar & 
miniflygel
Lars Skjærbæk: ak. & el. guitarer, kor, 
dobro, e bow, mandolin, mellotron, piano, 
Juno-60, bas, percussion & div. loops
Troels Skjærbæk: kontrabas på 2, 4, 8, 9 
& 10; Henrik Hall: mundharpe på 2 & 7; 
Boat Man Love medvirker på 4 & 10 (Lars 
Skjærbæk, guitar; Søren Koch, guitar & 
trædeorgel; Troels Skjærbæk, kontrabas 
& Johan Lei Gellet, trommer). 

Sidekammerat: Poul Krebs. 
Organisator: Poul Martin Bonde. 
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PR: Maria Theessink, maria@theessink.dk. 
Webmaster på falch.dk: Martin Vikkelsø. 
Online PR: yourwaves 

Management & booking: Skandinavian, 
Stener Nielsen, Vestergade 5 B, 8000 
Århus C, tlf. 86 12 77 22, stener@
skandinavian.dk    

Art direction: Jesse Jacob Møller Lindkvist, 
mediefabrikken.dk
Fotos: Henrik Saxgren (coverfront), Nils 
Lund Pedersen (i & omkring Fisker-
huset) samt div. af Jesse Jacob Møller 
Lindkvist & Anita Brüner Olsen. 

Turnéplaner, historie & gæsteliste: 
falch.dk 
Twitter: twitter.com/michaelfalch  - 
Facebook: flere sider. Søg på Michael 
Falch - Blogspot: michaelfalch.blogspot.
com  - Myspace: myspace.com/mi-
chaelfalch  - Bandbase:  bandbase.dk/
michaelfalch

Tak for samarbejde til Skolerne i Oure, 
Middelfart Sparekasse, Gabba, Kiton & 
akustikken.dk.

Tak for hjælp & venskab til Poul Krebs, 
Stener Nielsen, Peter Brander, Werner 
Petersen, Jan & Helle Falch, Tom 
Sørensen, Ole Michelsen, Yrsa Grün-
ning, Sofie, Frida & Mette Skjærbæk, 
Søren Andersen, Marcus Winther-John, 
Thomas Fleron, Tim Christensen, 

Sebastian, Peter Mors, Pia & Nicolai 
Brandt Godvin, Jacob Binzer, Tess 
Pedersen, Flemming Myllerup, Dorte 
Madsen, Milena Torquati, musikelever 
& kolleger på Skolerne i Oure, Tåsinge 
fB, JOF, Michael & Christian Quvang, 
Johnny Sørensen, Martin Dam Kris-
tensen, Jesper Tøffner, Martin Zandvliet, 
Paprika Steen, Kenneth Laugaard, 
Lone & Rune Jensen, Claus Frandsen, 
Theodor Jürgensen, Bent Malinovsky, 
Ingrid & Keld Kobborg, Lilian Lil-
legaard, Lise-Lotte & Erik Juel, Nadja 
U. Prætorius & Bjarne V. Larsen, Bill 
W.´s litteraturudvalg, Torben Bille, Alex 
Savage, Martin A. Hansen & Johannes 
Vig, Johannes Jørgensen, Preben ”Tjele” 
Christensen, John Kastrup, Flemming 
Neumann, Erik ”Trylle” Rasmussen, 
Peter Viskinde, Kirsten & Jan Meincke, 
Brian, Shanna, Yvonne & Kirsten Olsen, 
Dennis Falsing, Tanja Zabell, Ida, Jose-
fine, Mie & Mads Falch, Julian Perbøll, 
Tobias Niemand Brix, Nicolas Kobborg, 
Valdemar & Anna Falch, Mathilde Falch 
(www.myspace.com/mathildefalch), 
Soffi Falch, Dorte Falch & Anita Brüner 
Olsen.                                  
                             
                                          

www.falch.dk          www.krebsfalch.com 
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