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fortidsgrunden

af livets lyst og lykke vil du finde
det, som sanddru dækker ordet kvinde
med dets dybe tørst mod drik til bunden

af et hav, hvor erotikken stråler

som en ædelsten, en stjerne, spejlet
i et vand, hvis glæde blir forfejlet

hvis det drikkes ud. Da svinder stjernen
bort, og kun et slam et mudder ses.
Der må altid være dybt til bunden

i en kvinde. For en tåbe."

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans
forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i

hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således
Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades forfatterskab,

som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.
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