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forord
Henning H. Bergsvåg (f.1974) debuterte i
2000 med diktsamlingen Newfoundland,
og har siden gitt ut fire bøker, senest Den
engelske hagen i 2013. Han har studert
ved Skrivekunstakademiet i Hordaland
og Litterär Gestaltning ved Gøteborgs
universitet. I 2000 og 2002 var han leder
for Bergen Internasjonale poesifestival. Fra
2007 har han sittet i styret for Den norske
Forfatterforening og en onsdag i måneden
driver han arrangementrekken Poesidigg på
Cafe Opera i Bergen.

Det er en stor glede å få være redaktør for to utgaver av Kraftverk
dette året. Det fabelaktige med en slik antologi er at leseren møter
så mange ulike stemmer, og kan besøke så mange helt ulike
tekstunivers. I hvert av disse rommene av ord gjelder ulike regler
og litterærfysiske lover. Ta en titt i bladet og du ser hvor utrolig
forskjellig folk uttrykker seg. Hvorfor er det slik? Hvordan ender vi
opp med akkurat det språket vi har? Hvor kommer nettopp disse
temaene, disse ordene fra? Er det tilfeldig at akkurat den og den
personen utrykker seg nettopp slik?
«Hvorfor er du så gravalvorlig i diktene dine, Henning?», spør
mange. «Du er jo en så lystig type». Når jeg selv skriver dikt
drives jeg alltid mot det alvorlige i meg. Folk flest oppfatter meg
nok som en jevnt munter og tullete person, men dikteren i meg er
gravalvorlig. Slik har det vært alltid. Det var alvoret i litteraturen
som traff meg. Et sted å få si noe sårt og alvorlig og bli hørt. Det
triste barnet. Å la det få stemme. Men for å få dette barnet i tale,
så må jeg sette i gang en lek, gjøre det ufarlig, ellers våger det ikke
å si noe. Så da overrasker jeg skriveren i meg med ulike metoder og
ufarliggjørende triks til å komme opp med overraskende vendinger.
Jeg prøver å stille meg så åpen som mulig. Ordene kan komme fra
hvor som helst. Det kan være noe jeg leser, noe jeg hører noen si
i setet bak meg på bussen. På skrivebordet mitt har jeg en krukke
med ord, ord samlet fra bøker, ord som jeg liker. Hvis jeg står fast,
trekker jeg noen ord og sier dem høyt, setter dem sammen på
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nye måter. Overrasker meg sjøl. Dette er mitt enkle tjuvtriks for
å oppnå det vanskeligste man gjør som dikter: Å overraske. Alle
ordene trenger ikke å komme fra eget hode. Ordene sirkler rundt
der i verden. De finnes jo der, det er bare å plukke dem opp. Fra
aviser, samtaler, tv. Hele verden er full av ord. Hvilke skal bli dine?
Likevel er ikke skrivingen bare en lek, det er jo også en dypt
personlig ting. Alvoret kommer av seg selv hvis det vil oss noe.
Enten man vil eller ikke så avspeiler tekstene våre sider av hvem vi
er. Et barn som vil leke med ordene, og en streng voksen kritiker
som synes alt vi gjør er tull. Sistnevnte gjelder det å holde unna
når man skriver, da er det lurere å innstille hjernen på å akseptere
alt, skrive i vei videre. Etterpå, helst dagen etter, kan man se
over og se hva man har gjort. Kanskje det meste var skvalder,
men kanskje det var et dikt eller to som hadde noe. Her er denne
voksne kritikeren god å ha, for dette kan han! Å bedømme godt
fra dårlig. Slik har skrivingen to hovedfaser for meg. Først å skrive
i vei mest mulig uten sperrer. I neste fase ser jeg over, velger ut,
forandrer litt, styrker. Begge fasene er like viktige, og begge må til.
Så ender man forhåpentligvis opp med noe som gir mening for en
selv og andre. En tekst som fortsatt undrer seg og stiller spørsmål,
og som er åpen nok til å slippe leseren inn og med på leken. Noe
med substansiell tyngde, som likevel letter. En svevende ballong
av bly! Slike fins det mange av i Kraftverk 48.

Takk til Livelin Remme og Linn Kornerud ved kulturkontoret
for viktig assistanse til en fersk redaktør, og til den drevne
redaksjonen for gode lesninger. Takk til invitert essayist Tina
Åmodt for viktige ord. Men størst takk til alle de talentfulle
skriverne som sender inn til Kraftverk. Fortsett med det!

Velkommen inn til nitten helt unike språkverdener!

Henning H. Bergsvåg, redaktør
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Våge å overdøve
stumheten

Av Tina Åmodt

Essay
Tina Åmodt (født 1985) er en
norsk forfatter og journalist. Åmodt
kommer fra Askøy og har studert ved
Skrivekunstakademiet i Hordaland
og Litterär Gestaltning ved Gøteborgs
universitet. Debuterte med boken
Anleggsprosa i 2010, og ga i 2012
ut boken Syntesen sammen med den
svenske forfatteren Ida Säll.

Denne vinteren har vært blant de beste jeg kan huske:
Nesten hver dag har jeg sittet hjemme i leiligheten i Oslo
og skrevet på en roman. Og jeg har, nærmest uten unntak,
latt være å tvile på at det er det jeg må bruke tiden min til.
Jeg gidder ikke å tvile mer nå. Jeg har vært stille lenge nok.
Sommeren 2012 inngår i en av disse tause periodene.
Litteraturen er ikke et sted for meg, skriver jeg i et dagboksnotat.
Jeg har ikke kapasitet til å oppsøke den. Enda mindre å snakke i den.
Jeg er knekt. For jeg har fylt hjertet mitt med tekst. Jeg har gått på
skriveskoler og gitt ut bok og skrevet i tidsskrifter og antologier.
Men nå slår teksthjertet svakere, saktere. Jeg stirrer på manuset
jeg jobber med, om det nå kan kalles et manus, og alt jeg ser
er klisjeer og avbrutte setninger. Sviende bekreftelser på at
ambisjonene mine bare har vært illusjoner. At jeg har lurt alle,
også meg selv. Jeg har visst det lenge.
Himmelen er blå. Jeg sitter i en av byparkene med en venninne.
Hun er lyriker. Det er derfor vi først ble kjent, fulle og lattermilde,
etter et litterært arrangement. Jeg gruer meg til å åpne munnen.
Jeg vet jo at jeg kommer til å si noe banalt. Når jeg ikke kan
skrive, er det som om tankene blir sløvere. Når jeg ikke kan skrive,
går jeg også til andre oppgaver tappet for kraft. Men i noen timer
snakker vi. I sollyset som er hett og tungt mot ansiktet, forteller
jeg om tomheten. Tvilen som setter seg i hjernen som en mild
lammelse. Jeg blir overrasket over at også lyrikeren har det sånn.
Men jeg vet jo at det ikke er likt. For meg er det vanskelige ikke
først og fremst knyttet til materialet, men selve skrivingen. Om jeg
kan og bør fortsette å insistere på at jeg er et skrivende menneske.
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Vi stiller hverandre likevel det samme spørsmålet, som får oss til å
le fordi det lyder så fremmed. Skal vi bare slutte? Vil det ikke være
en befrielse? Ja, tenker jeg. Tenk å slippe å forholde seg til denne
stumheten som nærer seg av selvforakt. Og selvmedlidenhet. Det
er ingen som har tvunget meg til å skrive.
Som barn var jeg høylydt. I klassen var vi bare to, men jeg var
sjelden urolig for å bli dominerende. Jeg trodde på at blikket mitt
hadde betydning. Med bakvendt Chicago Bulls- caps stramt over
pannen sprang jeg rundt i fantastiske verdener som jeg diktet?
uten å kreve at fantasien skulle være original. Jeg ville gjenskape
alt jeg tenkte eller så. Jeg var et av disse barna som ikke kan være
lykkeligere enn når de får tegne og skrive, og jeg erklærte det med
selvtillit. Etter hvert som snakking ble vanskeligere, mer sårbart,
ble skrivingen viktigere. Som så mange tenåringer oppdaget
jeg diktet. Den alternative måten å tale på. Hver kveld satt jeg
hjemme og skrev metaforer for mitt pubertale, indre kaos. Jeg skrev
etterligninger av tekster jeg ble presentert for på skolen, publiserte
dem på nettsider og i skrivekonkurranser. Forsøkte å uttrykke min
kompleksitet gjennom setninger som ikke ga mening.
Jeg har lenge tenkt på det som ikke- skriving. Siden jeg ikke hadde
lest såkalt virkelig litteratur ennå. Siden jeg var så ukritisk og blind.
Man kan si det sånn: Da jeg oppdaget litteraturen fikk jeg sjokk.
Først og fremst var det inspirerende. Jeg kom inn på Skrivekunstakademiet, leste og ble begeistret, jeg gråt av fantastiske tekster,
jeg ville ingenting annet enn å skape slike tekster selv. Duras,
Plath, Oates, Espedal, Vesaas, Johansen. Alle skrivende finner
vel disse forfatterne, eller verkene, som virker som støt inn i ens

eget språk og kropp. Man føler at man kan skrive og ta del i en
samtale. Man får en hang til å skrive de samme ordene. Man
leser en rytme som glir så naturlig inn i kroppen, det er noe i den
man kjenner igjen. Man prøver å skrive den rytmen. Slutte seg
til koret av litterære stemmer. Gjennom å lytte til dem lærer man
seg å høre om man selv synger falskt.
Jeg studerte ved Litterær Gestaltning i Gøteborg. Å få være
i disse store, alvorlige samtalene om litteratur var først og
fremst en gave. Jeg ble bevisst på faktorer jeg er helt sikker på
gjør meg til en bedre forfatter. Alvoret. Ansvaret. Maktforhold
i språket. Retten til å tale. Jeg ble kjent med folk som hadde
båret skriveambivalens i seg siden de var små. Men jeg begynte
å skamme meg. Over at jeg hadde sett på retten til å skrive og
uttrykke seg som en selvfølge. At jeg ikke hadde innsett det før,
at jeg ikke egentlig skulle være her. At jeg hadde stormet inn i
det, vært et av disse menneskene som snakker og snakker uten å
være bevisst på feminisme og postkolonialisme og klasse. At jeg
hadde skrevet fritt uten å klargjøre om jeg hadde rett til å skrive
et slikt materiale. Jeg kunne ikke sette ord på disse tankene. Det
ble vanskeligere og vanskeligere å snakke. Jeg avbrøt setningene
mine. Jeg var redd for å ikke være komplisert nok, klok nok.
Jeg visste jo at jeg ikke kunne skjule det når jeg åpnet munnen.
Redselen ekspanderte. Jeg kunne stå og småprate med noen om
matlaging eller en YouTube-video, og så kom prestasjonsangsten
sigende som tåke og visket ut hukommelsen. I klasserommet
holdt jeg stort sett munn i litterære diskusjoner. Håpet at mine
hyperintellektuelle forfattervenner skulle glemme at jeg var idiot.
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I noen år hadde jeg riktignok noe å skille snakkeskrekken fra
skrivingen med. Jeg hadde et sjeldent prosjekt. Jeg debuterte
med en samling kortprosatekster om å arbeide på byggeplass. Jeg
skrev den som en kjærlighetserklæring til mine tidligere erfaringer.
Den gjorde suksess, jeg fikk mange opplesningsjobber, i noen
måneder var det et kick. Jeg følte meg sett. Trygg på at jeg skulle
være forfatter. Men da jeg hadde snakket og lest byggeplassen ut
av meg, kom fornemmelsen enda sterkere tilbake. Om at jeg nå
hadde sagt det jeg hadde å si. At boken hadde vært et unntak. Jeg
var overbevist om at hver tekst jeg siden skreiv på oppdrag, var den
siste – jeg følte meg så språklig utmattet, følte at jeg kom ikke til
å klare mer. Jeg vet jeg ikke er den eneste med slike følelser. Selv
Per Olov Enquist har kjent det sånn siden 60- tallet. Tanken om
at man lurer folk, er dessuten eldgammel og svært utbredt. Men
vissheten om at andre føler det på samme måte, øker bare følelsen.
Av at man er den eneste det stemmer for.
Utover høsten og vinteren etter møtet med venninnen min i
fengselsparken tenkte jeg på døden hele tiden. Når jeg satt på
T-banen eller balanserte på islagte fortau. Bare ordet. Døden.
Kanskje var jeg bare rammet av den vanlige, menneskelige
meningsløshetsfølelsen. Alle har vel slike tanker fra tid til annen.
Men det var også åpenbart at det hang sammen med mitt
havarerte manus. Jeg skrev reportasjer, noe litteraturkritikk, men
takket nei til opplesingsjobber, jeg følte meg helt tom. Utvisket.
Jeg skrev ingenting. Ingenting verdt å snakke om. Tvilen omformet
språket mitt. Tar jeg fram noe av det jeg skrev da og leser det nå,
ser jeg at setningene virkelig er dårlige. Som om jeg skrev sånn for
å bekrefte at jeg ikke kunne skrive.

Skrivingen var rein skaperglede da jeg var ung. Så vokste den
og ble arbeidet mitt, det jeg skulle gjøre, burde gjøre. Det ble en
stor oppgave. Jeg følte et så enormt ansvar. For å skrive godt.
For å virkelig ha noe å melde om jeg først skulle ta plass. Jeg
var en arbeider som ikke gjorde jobben sin. Jeg begynte å tenke
lignende, idotiske tanker som dem som preget meg da jeg var
yngre. At jeg selvsagt kunne skrive en tekst her og der. Men at
jeg som kvinne aldri ville kunne få det til så godt som en mann.
Jeg kom ut av det. Jeg har jobbet meg ut av det.
Det handler om utholdenhet. Viljestyrke. Men også naivitet.
Å kjenne på gleden over å skrive en uventet setning. Å kunne
le i mørket. Å skrive er å slippe taket i fornuften. Å skrive er å
oppløse grensene, også dem man setter for seg selv. Og inne
i den kreative fortvilelsesskogen var det alltid et lite lys, nei,
en svak duft i luften. Jeg kom til et punkt der jeg innså at jeg
ikke hadde noe annet valg enn å følge den. Som et dyr har jeg
fulgt teften av teksten ut av skogen. Stolt på sansene mine,
intuisjonen. På at jeg kan spore en fortelling og et språk som
ingen andre vil finne. På at teksten også kan romme en slags
lykke. Teksten gjør det. Det skal jeg våge å snakke høyt om.
Uansett har jeg en stemme som er mer meningsfull på jorden
om den uttrykker seg enn om den forblir stille.

Tina Åmodt
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Til en mørk stjerne
Jeg ser deg fremdeles!
Jeg ser hvordan du
etterlater deg selv
i andres tomrom.
Forgylt og alltid underveis.
Et siste lysstreif som
hjemsøker min planet.
Og hver gang jeg strekker
meg ut for å holde rundt
deg,
er det mørket som
omfavner meg.
KRISTIANE NERDRUM BØGWALD

Engangsgrill
Han tente på meg!
Gjorde meg vill.
Og forveksla meg
med en engangsgrill.
Han slengte meg ut på sin opiumsåker
satt til å skremme bort skjærer og kråker.
Jeg blusset opp.
Uten vann.
Og satte avlingen i brann.

KRISTIANE NERDRUM BØGWALD
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Graffiti
Jeg har en bakgårdsvegg innerst i hjertet.
Hvor gud og hvermann kan gjemme sin smerte.
Tagge ifra seg en gitt signatur,
på min fantastiske avlastningsmur.
Så måtte du også ta sprayboksen fatt
og tagge deg til her i natt.
Du tok på deg æren du ferskeste navn!
Å skrike ut allverdens nedtagga savn.
Du tok på deg jobben, din jentefut!
Å stryke de andre navnene ut.
Og hvor jeg enn går.
Og hvor jeg enn står.
Drar jeg dem med meg
år etter år.
De finner alltid en vei.
I dag skinner de gjennom deg.
Graffiti som skriker:
«Se meg!»
«Se meg!»
Men hemmelige vil de alltid være.
Som de hemmeligheter jeg må bære.
KRISTIANE NERDRUM BØGWALD

Siste akt
Jeg vekket ham
Den gamle
Godmorgen
Er du lyset du?
Tause lepper, smiler
Jeg trekker fra gardinene
Er jeg lyset?
Han sperrer øynene opp, smertefullt
En spiddet sommerfugl
Nei, jeg bare vasker jeg
Han synker med sin uforløste bønn
Slik våkner han
Den gamle
En vintermorgen

ESBEN B-J JAER
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Sekunder blåser rundt i timene
som vind
timer renner gjennom fingrene
som sand
uker skyller over dagene
som vann
livet ror av sted med månedene
mot land

Gunhild Hofstad
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Sent den sommeren
Sent den sommeren var jeg lykkelig. Vi hadde satt ut båten,
og nå lå den og duppet nede ved sivet. Så, når været hadde
tillatt det, hadde vi rodd ut på havet. Vel, kanskje ikke ut
på det riktige havet, men ut mellom båer og skjær. Der
ute fisket og badet vi. Foran bauen av båten var det festet
en badetrapp som vi kunne senke ned i vannet. Onkelen
min, Arild, sa han hadde sett sjømonstre der nede i dypet,
og vi trodde han. Sommeren var salt og våt og varm.
Gresshoppene stod for lyden til lands og måkene var store
og hvite og lo for seg selv der oppe i luften. To gutter fra
en av nabohyttene hang jeg sammen med den sommeren.
Min bror kalte meg for en kaukafisk, og jeg kalte han for en
hageslange.
Noen kvelder kunne vi høre tåkeluren. Det var Kong Neptun
som kjedet seg langt der ute, og blåste i en stor konkylie.
Ingen visste hva dagen ville bringe. Kanskje ville svinsene
som bodde inne i skogen vise seg for oss. Onkel sa at de
hadde mange hemmeligheter og sjelden viste seg for folk.
Men var de snille? spurte vi. Mere ville ikke Arild fortelle.

Alt var et eventyr. Men solen måtte også vike. Jeg minnes
en mørk sky. Den dekket hele himmelen. Den beveget seg
sakte og delte seg opp. Til slutt var alt mørkt. Jeg ble var
min egen pust. Vinden blåste opp og tolv basuner viste
seg i skydekket. Jeg ble løftet opp og samtidig dradd ned.
Så hørte jeg et unisont støt fra de tolv. Jeg ble redd og løp
mot det store sommerhuset. Døren var åpen og like etter
at jeg hadde lukket meg inn, og stod med ryggen lent mot
ytterdøren.
Men dagen etter kom lukt fra jord og gress, og solen var
enda varmere enn jeg hadde husket. En humle setter seg
ned for å hvile på armen min, og der ute kan jeg se to hvite
sommerfugler. Jeg fyller lungene med pust og kjenner
etter om jeg er sulten. Jo, det er jeg, og går så inn og spiser
frokost med Arild.

GUNNAR BUER
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Amadeus
Ingen fortalte meg den hele og sanne
historien. Hva det kom av vet jeg ikke.
Jeg var ung den gangen og visste lite om meg
selv. Min psykolog var relativt dum. Han
hvisket til meg alle de sannhetene han kunne.
Hodet hang hele tiden på siden. Vet du hva
jeg heter, sa han til meg en gang. Mitt fulle
navn, mener jeg. Han så ut som han skulle til
å si noe mer, men tiet.
Det ble pinlig stille. Jeg kremtet for å avlede
oppmerksomheten. Jeg heter Amadeus til
mellomnavn sa han og lente seg rolig tilbake
i stolen.

GUNNAR BUER

Ingen så meg. Jeg var utkledd. Bak meg i

Utkledd

mengden stod en mann. Jeg visste ikke hvem
han var. For meg var han bare en fremmed.
Men det var han jeg hadde å frykte. Han så
etter meg, lette etter meg. La meg være i fred,
tenkte jeg. Men jeg hadde ingenting å være
redd for. Ingenting.
Dagen etter satt jeg i min leilighet. Ute var det
kaldt. Tidlig vår. I etasjen under satt noen av
mine venner og spiste middag, sammen med
noen ukjente mennesker av meg. Jeg kunne
høre at de hadde et lystig lag. Selv satt jeg i
døråpningen til verandaen og så ut. Jeg hadde
kvelden i forveien i friskt minne. Skulle han
komme ville jeg vite om det. Jeg så etter han.
Men ingen kom.
Slik gikk sommeren. Jeg så han egentlig aldri.

GUNNAR BUER
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elvestein
av og til går jeg rundt med en rundslipt elvestein i munnen
for å være sikker på å være helt stille
og for å kjenne tyngden av noe som har blitt til
gjennom hundretusener av år, slik som meg selv og deg

det er stjernestøv og magma og grunnfjell
som bæres av meg på mine kalkbein dekket av muskler og fett
det er som fargebilder i sort hvitt og sekstitallets minner
et øyeblikk av inntrykk
og vi er borte, venninne

TERJE LEIFSON
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En ting med
vinger

HELENE LARSEN

Lydene flyr gjennom stua. Jeg prøver desperat å temme en
undulat med bare hendene, uten bur, uten gitter. Uten lås,
uten slå. Håret henger i fletter den kan sette klypa i, og jeg,
jeg blir et levende klatrestativ i stedet for et fugleskremsel.
Jeg hypnotiserer undulaten. Jeg hypnotiserer den til å tro
at den ønsker å holde seg hos meg, av fri vilje. La din vilje
skje. Min. Undulaten flakser og noen må lukke døren til
verandaen. Og vinduet, kjøkkenvinduet med klare glass.
Noen roper ved stuebordet. Helt inn, eller ut, til meg og
undulaten på kjøkkenet. Jeg ser på den og lurer på om jeg
skal holde den fast. Jeg lurer på om det er slik de kakker
hodet av kyllinger, ved å først kjærtegne dem og la dem tro,
like I believe in you, at vi elsker dem, slik at de aldri vil flykte.
Flukten fra hønsegården er jo bare på film. Er det ikke?
Brølene fra stua kommer inn til kjøkkenet som små
latterkuler. Han har skutt gullfuglen, gjennom topplassering i
skiskyting, bare år etter at Espen Bredesen satte hopprekord,
og nå ser de gullrekka og spiser Freia sjokolade. Firkløver.
Det er alltid firkløver, som om den bringer lykke, dersom det
er en dag med sportsarrangementer på tv. Da sitter du der,
med kløveren mellom tennene. Og jeg, jeg står kanskje på
kjøkkenet.
Jeg tar fiskeben bortover gulvet. Vent! Spol tilbake, jeg har
gått veien før. Vent! Vent på meg. Du har akkurat gitt meg

søndagsfrokost og sluppet hendene mine for at jeg skal ta
fiskebein opp bakken. Jeg henger armene rundt stavene og
faller ikke. Jeg faller ikke. Jeg kan til og med slippe bena og
hoppe over omega 3, ja det er en stor formel. Så stor som
meg. En sirkel er et hode, to streker sterke bein.
Jeg faller ikke og jeg går fort, fortere enn deg, tråkker bak på
hælene dine når dine går for sakte. Hunden er like foran oss.
Foran oss alle, bak oss som ulven. Var det reven som rasket
over isen, om den bare ville. For den er uten band nå, men
vi har lurt den til å tro at den vil være her. Fri som fuglen, fri
som reven.
Egentlig, venter du bare. Venter på at bena mine skal gå uten
at du må vente. At jeg skal fly til bussen. Kanskje til og med
flybussen og være en viktig forretningsansatt familiemor.
Hvor gammel er du, før du bøyer ryggen og lar tursekken
hvile evig søndag? Jeg vrir på meg.
Jeg hadde engang et bilde på rommet mitt. Et bilde av høns
utenfor en bondegård. Det var landlig og fritt, og jeg ville
aldri tenkt tanken på verken slakt eller bur. De koste seg der,
kyllinger, høner og hanen. I morgen vekker han meg.
Jeg slår ut restene fra middagen og ser på vasken. Den er
nødt til å skylle mye på en dag. Tomme melkekartonger og
avspiste tallerkener. Blir den noen gang frigitt fra i morgen,
uten å skulle vite at da skal den igjen skylle.
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Jeg klarer ikke å skylde noen noenting. Jeg vil heller være
gjennomsiktig som vannet mellom tallerkenene og krana. Jeg
gløtter skrått til venstre og tenker på undulaten. “Jeg er bare
en undulat som får så dårlig med mat”, var en sang jeg lærte
på barneskolen. Eller tidlig ungdom. Den ville ha coca cola og
is. Jeg skylder deg en iskald cola, sier jeg til fuglen som skal
tro den er her av fri vilje. Kattene er så enkle. De bare går når
de er fornøyd.
Katter er så lette å lyve om. Voksne har helt rett til å lyve om
katten, si at den har ni liv. Når gutten, stående med Libero
up and go i baken, gråter fordi katten Mons er påkjørt, burde
barnet, barnet med håpet i øynene, ha forstått, det var bare
noe de sa med ni liv. Katten er død.
Det er undulaten snart også, død, om jeg bare åpner vinduet
og lar den bruke vingene, disse siste månedene av året. Disse
siste månedene av 29 år. De siste månedene før jeg for alltid
har lov å lyve på alderen. Som alle andre kvinner. De er 29
til døden skiller oss ad. Jeg tror undulaten reiser snart, som
en annen brevdue. Den har bare ikke noe å si, annet enn at
den så en jente. En ung dame som telte tallerkener, gav liv
til porselensengelen i settekassa før hun knuste den i gulvet,
pulverisert som englestøv, og som alltid, for alltid er fire år,

lenge etter at man har gått over fra Libero til Libresse med
vinger, til overgangsalder uten noen ting til, jeg må nesten
hviske dette, les meg med små bokstaver, minuskler, for
musklene er borte og vi tisser på oss, så glemske og svake blir
vi. Og dette venter jeg bare på: At jeg skal renne ut av døra.
Jeg skrur av vasken, den gjennomsiktige elven stopper. Bare
en liten innsjø ligger igjen. Kanskje en gullfisk kunne levd
der, i fangenskap, tenker jeg med all fri fantasi. Resten av
tallerkenene kan vente, de må vente. Dessuten trenger han
ikke tallerken til Firkløver. Jeg skylder undulaten en cola. Og
en tur rundt Sognsvann. På ski eller med fiskesprett. Vi får se.
La din vilje skje, på jorden som i himmelen, sier engelen som
bare er pulver på gulvet.
Jeg lurer på hvem som skal feie den opp som sopelim(e). Eller
blir den en heks? En heks som kan fly? Jeg trenger ikke lure,
trenger ikke bruke tid, tiden går av seg selv. Jeg renner ut
gjennom skiløypa. Som det hvite i et timeglass, ut av min egen
tekst. Jeg er snart utenfor rammene av oss under 30 og jeg har
helt rett til å lyve. Katten har 11 liv. Fuglen 13. Ulykkesfuglen.
Før jeg renner helt bort, vil jeg bestige et fjell. Du er en varde,
sier jeg til undulaten på skulderen og klapper den på hodet,
min skulder, kne og tå, og vi flyr.
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Han ser på meg
fra skjermen og tilbake
Løfter gjellene
Det gjelder
en paragraf
nå, akkurat nå,
øyeblikkelig virkning

Pustepausen
Pausefisk
HELENE LARSEN

Paragraf ser på meg
blunker med øynene
de smaker ikke, tenker jeg
med pannen rynket
Han ligner Graff
Jeg kjenner ikke Graff
ikke før ikke etter
pausefisken på nrk
mens han smiler uten å svelge
saltvann får kloakk
Jeg trekker ned, vasker hendene
forlater badet
Det var bare meg,
i speilet.

33

før
det
er
for
seint

du såg
meg ikkje
da du satte
foten ned
på meg
eg låg under
haustløvet
i dvale
eg venta
at dine auge
skulle sjå
mine strålar
snart stivnar
smilet

IRENE ANDERSSEN

uten
utvei
fuglen flakser mot
usynlig glassvegg
blindet
av utsikten
på motsatt side
friheten

IRENE ANDERSSEN

35

ALENE
Johanne Magnus

Å ha planer er nok det beste. Å vite at når helgen kommer skal
jeg treffe venner, dra på fest eller i det minste ta en kaffe for
samværets skyld. En slik helg virker fristende. Jeg ser for meg
befriende latter, hyggelig prat og ikke minst, gleden av å ha noe
å fortelle på jobben neste uke. Men fristelsen er ikke sterk nok.
Den drukner i et hav av bekymringer og redsel for det ukjente,
for skuffelsene.
For mitt samvær med andre domineres av redselen for å bli
avslørt. Jeg er redd for å skuffe, ikke være morsom nok, ikke
stille de rette spørsmålene eller gi de rette svarene. Ikke liker
jeg fest eller alkohol heller.
Jeg orker knapt tanken på å legge slike planer. Jeg sjangler i
forsøket på å stable en avtale på beina. Tekstmeldinger frem og
tilbake, jeg svarer: “Ok. Avtale. Smilefjes”. Angeren vokser frem.
Hjelp. Jeg mente det ikke slik. Men hvordan kunne jeg fortalt
deg at formen min er så ustabil. Jeg vet jo aldri hvordan jeg
våkner opp. Hvordan skal dette gå i morgen?

Fredag
Tidspunktet på fredager da alle skal hjem fra de hyggelige
jobbene sine til de råkoselige familiene, er kanskje det tøffeste
for oss som ikke har noen å komme hjem til. Fredag etter jobb
er jeg den eneste som har tid til å sitte på benk. Jeg ser og ser
på strømmen av folk som haster hjemover til hverandre. De
snakker i smarttelefonenen om hvem som kommer først hjem
og fikser tacoen. De legger siste brikke i helgeplanene.
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Jeg foretrekker å gå hjem, lage meg min egen fredagstaco i mitt
eget tempo. Med bare de ingrediensene jeg liker. For å ikke
bli helt hjernedød og emo, ser jeg på «Skavlan» som serverer
intellektuell samtale. Jeg har blitt god på å late som om det
foregår i min egen stue, og jeg gir gode sidekommentarer på det
gjestene prater om. Et slags forsøk på å få være med i samtalen.
Og flere ganger har jeg opplevd at latteren fra salen og Skavlans
imøtekommende smil er en annerkjennelse til min skarpe og
fremskredne ironi. Uansett. Etter en halvtime er samtalen blitt
så avansert at jeg har falt av og småsover i sofaen.

Lørdag
Første tanke: Jeg må ut. Før det blir mørkt og for sent. Jeg
må ut så jeg ikke blir sittende inne hele dagen. Å sitte inne er
livsfarlig. Det sa far og mor, det sa psykologen og det sier de på
NAV. Kom deg ut! Fysisk aktivitet forer deg med viktige stoffer
står det i både Dagbladet og VG. Jeg drar innom biblioteket,
snakker litt med bibliotekaren i informasjonsdisken. Etter et
par timer sier jeg meg fornøyd. Hjemlengselen tar overhånd.
Vel hjemme setter jeg på P2 for litt kulturell input. Skjønner det
de prater om sånn passe, musikken er ok.
Så kommer de melankolske timene. Lørdagskveld. Jeg kjenner
stemningen i luften og i husveggene. Jeg hører pensko på
brostein, bæreposer med øl og harry vorspielmusikk fra
naboleiligheten. Jeg skulle ønske jeg også var på vei. Eller hadde
en plan for kvelden. Kjenner jeg riktig godt etter, er det best å
være alene.

Søndag
Den beste dagen. Alle andre er kleine, trøtte og uten appetitt.
Men jeg er i form. Jeg har klart en fredag og lørdag. De er verst.
Eneste panikken nå er at jeg ikke vet hva jeg skal si på jobben
på mandag. Når kolleger forteller om den elleville festen eller
fjellturen sammen med venninnegjengen. Selvsagt er jeg grei
og svarer: “Kult. Jøss. Fortell mer”. Men det er når de spør meg,
hva jeg har gjort, at det blir kritisk. Ææh...nei, altså noen ganger
lyger jeg heller enn å si sannheten. En helg som er usedvanlig
grei for meg skal ikke bli ødelagt. Ikke ved å ødelegge kollegers
muntre samvær, ved å minne dem om at ensomhet finnes,
midt i flokken.
Så vet du det. Inntil videre er mitt liv den ferske papiravisen og
den første kaffekoppen, lange vandringer, å gå tidlig til sengs
med en kortroman, være fri fra kjærlighetens besværlighet.
Mitt liv er livet med meg selv. Og vi er mange.

Johanne Magnus
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Tulipaner
and
the rest
of it
Johanne Magnus

Jeg har aldri vært noe særlig opptatt av blomster.
Jeg synes det er overdrevent, dyrt og hører hjemme
utendørs. Men når jeg en sjelden gang får en bukett
i gave må jeg innrømme at det er hyggelig. Når jeg
setter blomster på stuebordet, ser jeg hvor mye
de gjør av seg. Plutselig har min primitive hybel
blitt forvandlet til et herskapelig hjem. Blomster
symboliserer overskudd, selskapeligheter og
fornem stemning. Ikke akkurat min stil, men det
er fint med forandringer, om enn kortvarig. For
blomsteridyllen varer bare noen dager. Så visner
blomstene. De dør. Og du blir påminnet om at
ingenting, ikke engang den mest blomsterdekorerte
herskapsbolig varer evig. Den har sin tid, før den
forfaller og går til grunne den også. Slik vi alle skal.
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ET KNUST HJERTE
OLE PUST

det hender at et
hjerte
blir knust
og har en
store hender
hender
det at
hjertet kan knuses
i mange biter
og da er det
ikke så
enkelt
å reparere det
for et hjerte av
glass
må en være
forsiktig
med
mens et hjerte av
stein
tåler nok litt
mer
og vi som har
et hjerte av
gull
må passe på
hjertet
for det er sikkert
verdifullt
så det er derfor
jeg låser døren
SIMEN KJÆRSDALEN
til soverommet mitt
når jeg skal
sove

Fyr
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FLAMMEBJØRK
Nattas neve krystar månen
Ljoset sildrar gjennom bladverket
Flekkar skogbotnen
der du søkjer ly hjå dei urørlege
Kvitknoka blant bjørkestammenes
bleike ryggsøyler
knugar du eit neverflak av mørkre
Knyt fingrane kring det
Vil verge det mot morgonen
som snart kjem, ravande galen
for å setje i flammar
alt som høyrer horisonten til

KNUT OLAV DAASVATN
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STILLEBEN
MED HEGRE
OG FROSK
elva renn stillt

morgonljoset
meislar ei hegre
ut av disen

ingenting uroar biletet
anna enn ein forbigåande
frosk

HELENE LARSEN

KNUT OLAV DAASVATN

TØRRFURU
Det renn frisk harpiks frå stubbane
etter barndomens brotne greiner
Angen av tyri
trekkjer til rota av meg
La meg stå høg ei stund
medan vindane samlast for å rive
dei siste barnålene laus
Maurane vil samle dei på sørsida
Kan du høyre dei kravle
opphissa av den søte lukta
av smeltande iskrem?

KNUT OLAV DAASVATN
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De
navnløse
Jeg glemmer ingen
av de navnløse ansiktene

jeg husker de grove hendene
som gjester på min kropp

jeg finnes ikke i hverdager
som åpner dørene for fremmede

eller i byer hvor gatelyktene
tennes i de lykkelige gatene

jeg rører ingen som lever

kulden lager frostroser i min hage
men jeg plukker dem aldri

LINDUSEN

Det er et ansikt jeg ikke
glemmer
som når en mor faller

Noen
ansikt
forsvinner
aldri
LINDUSEN

jeg sto alene på furugolvet
mellom et skrik og en åpning
i rommet
hun falt og falt mens jeg
sto fastlåst og prøvde rope på far
Vi besøkte henne etterpå
men hun kjente meg aldri
igjen som sin sønn
Hun ble lavere for hver gang
og skrek høyere når vi kom
Til slutt var jeg så lang at
jeg ikke våget meg inn døren
far har fortalt om hvordan
hun alltid sang da jeg var lav nok til
å sitte på fanget
Men det var før hun falt
Under en hvitmalt bro
Som tittel er vi et innoverspor
å følge i angst for å miste av syne
Vikle seg rundt uten å støte fra
smyge hendene inn
i enden av lengsel
bli værende en stund
i et landskap med lave hus
kalkede dører
Nesten som en tanke
et ark med blindeskrift
vi ikke forstår
Ennå ligger vi i ro med kroppene
i bue over verden
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Åpningen i et rom
Avstanden mellom husene
vi bor i
Stemmene innenfor
snakker med skyggene
Ingen må høre
hvor stille det er

LINDUSEN

Orakel

da du bynte å rætte mæ
i alle ord æ
slapp ut av kjæften
kokte æ innvendig
så det bobla nesten
over
æ har lært dialekta muntlig
der oppe kor æ
emigrerte og vet
så sabla godt at
æ e en språkkunstner
med feiluttalelser og
tægnelser og
æ snakker iblandadrops
da du læste diktet mitt
bynte du å rette mæ
rød pænn
du laga sånne nedlatende krusseduller
under ordene og æ fikk
så løst å spørre om du
hadde gått i univærsitetet i
Tromsø

MARJA T. MATHISEN

og den gangen du satt dær
og snakka om hjernens funksjoner i
så fine ord at
æ måtte henta fræmmedordboka
da fikk æ
så løst til å
spørre dæ om nokka
men æ lot det vær
for ordet æ skulle bruke
var så vanskelig
å stave
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Balansekunst
Ettersom jeg har hatt liten suksess
med slankekurene mine i det siste,
og det kanskje skal bli slutt på å ha
elefanter og andre eksotiske dyr
i manesjen i nærmeste fremtid,
ser jeg store muligheter for at
jeg skal kunne skaffe meg jobb
som den tykke damen på sirkus.
Heldigvis er jeg ikke så høy som
verdens største dame, henne som
vi så for femti øre i et telt på tivoli,
men det som jeg mangler i høyden
tar jeg til fulle igjen i bredden.
Det er bare å stille seg opp i positur.
Hepp!

NINA C.KROGH
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Tistel-ull
I sommer stolt du flammet opp
med fyldig rosa topp
og alle dine pigger ut
på strak og spenstig kropp.
Langs stien nå du falmet står
med grått og ullent hår
og ligner mest en bestefar
i sine beste år.
Snart skal du felle manken din
og spre den ut for vind
og stå med issen blankpolert
når høsten setter inn.

NINA C.KROGH

55

NATTA
Natta og eg brukar å kose oss. Det er null
stress med ho. Me berre sit der. Ser på
dokumentar, føler oss kloke og drikk cola.
Eller me tar oss ein røyk mens venene våre
i Sopranos drep nokon som fortener det.
Musikk vert det og mykje av. Begge har god
smak og begge likar å drøyme til musikken.
Og det er då, når tankane legg ut på eventyr,
at timane verkeleg flyr. Draumane pleier å
byrje ganske sakleg og forsiktig, men når det
eine innfallet tar det andre, er det ikkje lenge
før urimelege scener oppstår. Då ler Natta
av meg og seier eg er gal. Eg tar det som eit
kompliment og ler med. Det er så idyllisk.
Det er så idyllisk og all idyll må ta slutt.
- No må eg gå, seier ho.

- Kan du ikkje bli? Gardinene er jo nesten
lystett. Du har jo vore her på feil tid av
døgnet før?
- Eg må gå. Ikkje ver redd. Eg kjem tilbake.

Når Natta går, kjem Dagen. Eg likar han
ikkje. Han likar ikkje meg heller. Kallar meg
døgenikt og fortel meg korleis eg bør late
som eg er normal. Gjer ditten. Gjer datten.
Eg får lyst til å kverke han. To gule er alt
som skal til. Det er på ein måte sjølvforsvar.
Og det er jo så mange av dei, dei jævla
dagane. Ein frå eller til, gjer vel ingenting?
Eg tar tablettane og søvnen tar meg.
Natta kjem til å vekke meg. Eg gler meg.

JONAS FABEL
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ROLF JOHNSEN

Steinras
jeg vet ikke hva
som møter meg
der jeg kjører
i mørket
frykten for en vegg
av kullsvart støv
splinter av fjell
tvinger meg
på sporet
åndeløst passerer jeg
tunnelene på reisen
i det jeg kaller
livet
kan jeg snu hvis
alt plutselig sier
stopp?
Runa A. Jensen
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TIKK
Klokken tikker. Den er bare lyd. Kroppen
min er tung. Øynene er åpne fordi jeg tenker,
helt bevisst, at det skal de være. Døren står
på gløtt og slipper frisk luft inn på kjøkkenet
hvor jeg sitter. Jeg observerer det. Det gjør
ingenting med meg. Øynene glir igjen. Jeg
puster tungt. Sover ikke, drømmer ikke, er
ikke våken. Skarpt lys, antagelig sol, trenger
seg inn bak øyelokkene, varmer armen min.
Jeg føler noe, skal til å tenke noe. Men så går
det heldigvis sin vei. En fugl, ett helikopter,
en bil drar forbi. Den venstre foten min er
kald. Hele benet hviler på en liten del på
utsiden av fotbladet og stopper blodomløpet.

Det ville være logisk å flytte den eller i det
minste vri vristen innover. Men det orker
jeg ikke. Armen som holder hodet oppe
gir etter. Hele overkroppen siger nedover.
Det blir vanskelig å puste i det haken når
bordplaten foran meg. Magen er presset
sammen. Det gjør meg kvalm. I et desperat
forsøk på å forlenge øyeblikket vrir jeg
hodet til side, legger kinnet mot bordplaten
for å få luft. Men jeg lykkes ikke. Selv den
beskjedne bruken av frivillige muskler
vrir om bryteren. Hjernen er på. Jeg retter
ryggen, flytter bena, reiser meg. Og går,
haltende, for å lukke døra.

STINE
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Før
Før sat vi i røykerom
såg kvarandre i auga
og snakka saman
No sit vi i røykfrie rom
med kvar vår smarttelefon
snakkar i mobilen
Facebook og Twitter
Snart sit vi einsame på kvart vårt rom
kommuniserar med ei luftsky
i ein virtuell verden

EINAR SAGEN
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Duggvått
gras
duggvått gras
i morgonsol
kvit krystall
i gamalt glas
blågrå røyk
i gapande kjeft
sakte dreg dagen
svarte garn

EINAR SAGEN

Magi
Ei spinkel hand klemmer min
to spørjande auge
og dei fire
hjarteskjerande orda
«e da deg Vidar?»
ein augneblink av magi
på avdeling 2b
før vinden fer avgarde
med tankane dine

VIDAR KOLÅS
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