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01 Haustsong
Det er tid for å breie ned beda,
på tide å få båten under tak,
på tide å legge i omnen
og høyre på vinden som raslar og suser.
På tide å leite fram frakken
og drikke i varme krus
for hausten har kome heller ubedt,
det er fristande å trekkje i hus.
Nei, kom igjen, kom igjen
og bli med ut og gå
for fuglane er stadig i live
og himmelen er ganske blå.
Det er tid for å mure seg inne,
det er tid for eit umeldt besøk,
det er tid for å spele ei plate,
og høyre musikken som raslar og suser.
Om månen blir litt nysgjerrig
og prøver å kike inn,
ein kveldskvit strime av månelys
kan lette våre haustlege sinn.

Så kom igjen, kom igjen
og bli med ut og gå
for fuglane er stadig i live
og himmelen er haustnattblå.
Det er på tide å bu seg til natta,
på tide med ei kveldskald, lita seng
med berre oss sjølve til varme,
så høyrer vi vinden som raslar og suser.
Er det tid for å krype tett saman,
eller endar vi kvar for oss?
Den einaste måten å finne det ut
er å tankelaust kaste loss.
Så kom igjen, kom igjen.
kven vil vel ut å gå?
Og ikkje bry deg om fuglane der ute
som masar og bankar på.
Vi kan – tenkje på oss sjølv, nå…
Vi kan – tenkje på oss sjølv, nå…
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02 Langtidsvarsel
Somme trur det er eit dårleg teikn
når det dett fjorten tonn med underkjølt regn,
og Gud står og ventar på ein tom perrong,
vil du vite meir så lytt
til ein annan song
Lytt - Lytt - Lytt – til ein annan song
Fire tanter med tunge bryst
kan utruleg nok gi ei form for trøyst,
men fødselen var hard, dei tok oss me tong,
vil du vite meir så lytt
til ein annan song
Lytt – Lytt - Lytt – til ein annan song
Sei meg, søster, kvar skal vi vandre ,
fortel meg, bror, kvar du går,
og for alt vi vil forandre
er det enno meir vi ikkje forstår
Lytt – Lytt – Lytt – til ein annan song

Det går eit rykte om at vi går i ring,
ein snømann og ein engel seier ingenting,
Dei høyrer kanskje til i ein annan song,
dei høyrer kanskje til ein annan gong
…for somme trur det er eit dårleg teikn
når det dett fjorten tonn med underkjølt regn,
Gud står og ventar på ein tom perrong,
vil du høyre meir så lytt
til ein annan song
Lytt-Lytt-Lytt --Kva er det som kjem over fjellet?
Kva er det som svevar over vatna?
Kva er det som fer etter mørke vegar?
Kva er det som kjem over fjellet?
Kva er det som svevar over vatna?
Kva er det som fer etter mørke vegar?
Lytt – Lytt - Lytt
Lytt…
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03 Mannen løfter årane

04 Ting Tek Tid

Mannen løfter årane og ror mot land
Kven veit kva som ventar på han der
Kanskje alt er akkurat som før han for
Kanskje alt har blitt ei anna verd
Kanskje står einkvan i døra med eit barn
Kanskje er det mørkt og stilt og stengt
Kanskje ingenting av det han tenkte no
Kanskje ventar berre alt han treng

Det er noko viktig eg skulle ha sagt,
eine lista på badet heng litt skakt.
Det manglar ein spikar eg skulle slått i,
men, som du veit, ting tek tid!

©og2014

Eg grundar og grundar, eg får ikkje fred
for finn eg ikkje hammaren dett lista ned.
Viss lista dett ned, så skal du ha takk,
då set eg meg beinaste ned på ein krakk.
Kvar eg enn snur meg så er det ei stri,
for, som du veit, ting tek tid!
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05 Grådig engel (når skodda sig inn)
Av og til, viss eg vil gløyme alt,
tenkjer eg at eg kan setje meg ned på eit svaberg
og høyre på vinden og bølgjene som slår
og ståket frå måsane (som det var fleire av før)
som lik grådige englar kranglar om fiskesloet
vi slengde i flomålet med sine ka-ka-ka-ka og skaa-skaa,
men likevel blir ikkje alt eg vil gløyme
heilt borte.
Men når det vart stilt,
når vinden forsvann og tagde,
då seig skodda inn,
då seig skodda inn,
og strauk ut alt som
flimra og forstyrra...
Og eg tenkjer at, er det eigentleg det eg vil,
gløyme alt? Som om det å gløyme alt skulle løyse noko?
Eller – kvifor skal ein absolutt løyse alt?
Er det ikkje like greitt å lære av måsane
som lik grådige englar kranglar om fiskesloet
vi slengde i flomålet med sine ka-ka-ka-ka og skaa-skaa.
Og eg tenkjer at eg kanskje ikkje vil gløyme alt,
men likevel – av og til

- når det vart stilt,
når vinden forsvann og tagde,
då seig skodda inn,
då seig skodda inn,
og strauk ut alt som
flimra og forstyrra .
Ja, når det blir stilt,
når vinden døyr og teier,
då sig skodda inn,
då sig skodda inn,
og stryk ut alt som
flimrar og forstyrrar…
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06 Gjennom ein mur av lys
Gjennom ein mur av lys
kjempar dei seg fram,
gjennom ein mur av lys
i hav og ørkensand,
i natt og gjørmedammar,
gjennom ein mur av lys.
Livet blir sålda
gjennom gitter av glas,
det raude er blod,
det grøne er gras,
det gule er ørken
skapt av beitinga og tørken,
i mørket står dei som har gått
Gjennom ein mur av lys…
Menneskeskjebnar
ser vi, tårer og sorg,
ser menneskeliv
til sals på eit torg.
Og fjerne stasjonar
skaper nye illusjonar,
eit avtrykk av dei som har gått

Gjennom ein mur av lys…
I lykteskinet
alle nøklar er vekk,
ein flimrande rus
i falmande blekk,
der alt blir til bilde
vi kan fange, viss vi vil det,
vi ser berre dei som har gått
Gjennom ein mur av lys
kjempar dei seg fram,
gjennom ein mur av lys
i hav og ørkensand,
i natt og gjørmedammar,
gjennom ein mur av lys.
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07 I ei natt
Songpartia av I ei natt var opprinneleg 1000-årssongen for Hareid
kommune, «snakkepartia» kom til seinare.

Krysse fjordar
Krysse tid og krysse rom
Djupe straumar
gøymde under alt som kom
Krysse fjordar
Krysse tid og rom
I ei natt med stjerneskin
I ei natt med brød og vin
I ei natt eit grenseland
I ei natt eit timeglas
med dryssande sand
Klatre høgder
Klatre fjell ein skoddedag
Over skyer
Skog og steinur lag på lag
Klatre høge
fjell ein skoddedag
I ei natt med stjerneskin…

Sveve over
Sveve høgt over ein dal
Gråt og glede
Alle minne tida stal
Sveve over
høgt over ein dal
I ei natt med stjerneskin…
- Alt det vi ville og alt det vi gjorde
ligg som draumar og sandkorn, det vesle og store.
Vi får ingenting med oss, nei, alt blir igjen her
så ta berre imot det – ei gåve blant venner.
- Ei gåve å verne, ei gåve å dyrke,
det gir kanskje litt varme, det gir kanskje litt styrke,
det gir kanskje eit smil eller kanskje ei tåre,
eit minne om alt kan bli og har vore.
Alle tusen
Alle menneske og år
Alt som hende
Alt vi trur at vi forstår
Alle tusen
menneske og år
I ei natt med stjerneskin…

- Vi sit på ein stein og ser ut over dalen,
ser ein himmel, ei kvelving, den bortvende gralen
som blir forma der fjorden ligg blodraud mot kvelden,
ser røyken frå bålet, den skimrande elden.
- Ei gåve å verne, ei gåve å dyrke,
det gir kanskje litt varme, det gir kanskje litt styrke,
det gir kanskje eit smil eller kanskje ei tåre,
eit minne om alt kan bli og har vore.
- Alt det vi ville og alt det vi gjorde
ligg som draumar og sandkorn, det vesle og store.
Vi får ingenting med oss, nei, alt blir igjen her
så ta berre imot det – ei gåve blant venner.
I ei natt med stjerneskin
I ei natt med brød og vin
I ei natt eit grenseland
I ei natt eit timeglas
med dryssande sand
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08 Ballade om ein trulaus mann
Ein gudlaus mann med eit trulaust smil,
men sjølv han kan ha sine tvil.
Vi treftest i sola ved ein grøftekant.
Han snakka mykje om kva som var sant,
om vinden som bles og om stjerner som skein,
om kalde bekkar og solvarma stein.

Eg togg på eit strå, eg tenkte meg om,
halsen var tørr, og flaska var tom,
grusen knasa der ei vogn seig forbi,
ein fugl på ein streng trudde nok han var fri.
”Det meste er omvendt og snudd og vrengt”,
sa ei stemme som eit ekko av det eg hadde tenkt.

Han opna sekken og leitte fram
ei reiseniste av skuld og skam.
Han knaska på gamle nederlag
og sa: Det blir gjerne fleire i dag.
Det er ikkje akkurat feitande kost,
men det er vel det som er venta av oss.

Så tok han ein spegel og pussa han rein,
og la han til rette på skrå mot ein stein,
og sa: Sit no her og sjå kva han ser
for han kan fortelje deg alt som skjer
om graset som bøyer seg mjukt under vind,
om smilet i natta og hud og skinn,

Eg skrudde opp flaska og tok meg ein slurk
og spurde: Er du tjuv eller skurk?
Han tok fram ein kniv og skar meg ei flis
og sa: Du kan spørje ein narr og ein vis,
men svara blir ofte like å sjå,
å skilje imellom går så som så.

og om bølgjer på havet og mode korn,
om menn og kvinner og gamle og born,
om livet som gjekk og døden som,
om ammande mødrer og elvar i flom.
Og dette er det han har fortalt,
det er ikkje mykje, men det er alt.
©og2012

09 Om vi flyg
Det hender vi går inn i ei kyrkje,
som oftast fordi vi frys,
men når vi først er der inne
tenner vi gjerne nokre lys,
og kjenner eit lite vemod,
som når ei god bok skal ta slutt,
eller den forsiktige spenninga
når vi opnar ein ukjend konvolutt.
Men om vi flyg ut over havet,
når vi flyg ut over havet,
når vi flyg ut over havet,
er det først då vi er fri?
Du tømde ut det siste glaset
og sa: du må gi meg litt luft!
Eg sa: eg følgjer på vegen.
I bygater, seint i august.
Vi høyrer den fjerne klangen
av ein sporvekslar som slår i,
og duren av elektriske leidningar
når siste trikken dreg forbi.
Men om vi glir stilt gjennom vatnet,
når vi glir stilt gjennom vatnet,
når vi glir stilt gjennom vatnet,
er det først då vi er?

Vi ventar på den sanne profeten
som teier der andre har talt,
eller kanskje på telefonen
som kunne forklare alt.
Vi ventar, vi står stille,
kjenner regn og vind mot panna,
og tenkjer at regn er regn og
vind er vind og ingenting anna.
Men om vi kan sitje i regnet.
når vi kan sitje i regnet.
når vi kan sitje i regnet.
er det først då?
Ja, om vi flyg ut over havet,
om vi glir stilt gjennom vatnet,
om vi kan sitje i regnet,
om vi…
©og2012

10 Ligg still
Når du vaknar av ei dør som smell,
og tenkjer – kanskje var det sant, då, likevel,
at midt i alt som er, vart noko til,
vart lys og lyd og vilje
eller tvil – eit minne kom som svar,
eit minne om det barnet som vi alle var,
eit minne om eit barn som alltid vil
vere hos oss når vi vaknar,
så ligg still – og kjenn om det er sant,
eller berre natta som forsvann.
At kanskje alt var bårer som drog bort,
og gløymde nokre restar,
tang og rot – som floa har lagt att
i våte dungar vinden vaska inn i natt,
der du kan gå og leite, gå deg vill,
imellom rur og steinar,
så ligg still…
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11 Pir II (tur-retur)
Han starta ut om morgonen, han måtte berre gå
langs vegen over høgda der han visste byen låg,
forbi det slanke tårnet som spreidde ut musikken
som klang i mellom veggane i blokkhusakustikken,
forbi eit langstrakt bygg der krappe bølgjetoppar slo,
forbi ei attgrodd eng av visna blomster, gulna ho.
Og dyr gjekk eingong her og beita ved ein bakkekam,
no var det berre lydar vind og regnvêr leitte fram.
Han høyrde barn som ropte frå ein hundremeterskog,
han leitte rundt med blikket, men han såg berre ein plog
av gjæser, samla orden som på ein gammal standplass,
han såg det kvite tårnet blinke som eit splintra brennglas.
Mot venstre under stjernemuren, elva krum og mørk,
før vegen stupte ned mot brua, ein allé av bjørk
og trehus i geledd langs ein snorrett sykkelsti.
Han gjekk der helst åleine, hasta berre fort forbi.
Før brua slo han farta ned og gjekk med seine steg
forbi eit land av små butikkar, alt forunderleg
som var å få og slikt som ingen stader var å finne,
og slikt som aldri funnest eller berre fanst som minne.
Han kryssa brua sakte, og gjekk under ein portal
der ingen kunne velje og der ingen hadde val,

men måtte ta den vegen som var spent ut på ei bru.
og kanskje må ein botne heilt før ting tek til å snu.
Så kryssa han eit fortau der han ofte, for seg sjølv,
sat i sommarkvelden med ei bok og eit glas øl.
Og nede ved Vår Frue sat ei framand, mørkkledd kvinne,
eit pappkrus, eit par myntar, ho tok det som var å finne.
Og gata som går nordover har retning mot ein fjord,
han følgde den for der kan alle vandre utan ord,
og ingen spurde, for kafeen der han vanka før
ligg mørk og stengd slik gamle, utslitne kafear bør.
Og gata tok han vidare, mot fjorden, mot ei hamn
som ville ta imot han, viss han ville, som ein famn.
Han gjekk så langt han kunne til han sat heilt ytst på piren,
sjølv der var spor av grønt, sjølv i betongen lyste spiren.
Det meste verka lite, sjølv alt som før var stort,
og måsar i horisonten likna englar som flaug bort.
Skyene seig mot havet, tetna til ein vegg av dis,
då siste måsen tagna, gjekk han heim att, like vis.
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12 Dette er
Dette er ei gammal soge,
dette er ein gammal draum,
men når draumar kjem til live,
kverv dei bort i vind og straum.
Skulle gjere vin av vatn,
skulle gjere blod av vin,
men når blodet blir til flammar,
stengjer røyken vegen inn.
Skulle gjere lauv av tornar,
skulle gjere song av gråt,
men når songen blir til stormkast,
finst det ingen bergingsbåt.
Skulle rope ut frå berga,
alt vi treng er ord og brød,
men når orda blir til dagar,
sit vi att med liv og død.
Dette er ei gammal soge,
dette er ein gammal draum,
men når draumar kjem til live,
kverv dei bort i vind og straum.
©og2013

13 Nokre refleksjonar over mulege kontaktpunkt mellom
før og no (og grunnar til optimisme eller resignasjon
desse kan medføre)
Så eg går gjerne ikkje dei brattaste bakkane lenger,
eg går sjeldan dei brattaste bakkane no.
Då ruslar eg heller åleine ein tur på flata,
i dei brattaste bakkane bør ein helst ta det med ro.
Då eg var ung, tenkte eg at livet var hogge i stein,
eller at eg skulle hogge det i stein,
eller i det minste risse det i treverket
i veggen på ei gammal kyrkje
i det dunkle mørket der ingen ser.
Kanskje lokke det fram i akvarellar
der fargane flyt over i kvarandre
og skape nye nyansar for kvart penselstrøk.
Men etterkvart tenkjer eg at livet er teikna i sand,
forsiktig pirka ut med ein pinne der alle spor
forsvinn når dei første bølgjene frå floa
vaskar inn i raske sveip.
Eller som oska etter eit bål
som vinden virvlar opp og som
(er det bra eller dårleg?)
kan la gneistane etter oss
stige opp for så å dale ned att i tørr lyng.

Det er muleg eg er sein av meg (seint moden, tidleg
gammal?),
for eksempel med å knipse i fingrane.
Eg var langt opp i tjueåra før eg lærte å knipse,
langfingeren mot tommelen,
la trykket byggje seg opp for så
å løyse ut i ei rask rørsle mot tommelrota.
Eg las noko filosofi eg ikkje heilt greip,
så forstod eg plutseleg, i ein glimt.
I rein glede løfte eg høgre handa,
og knips! Sidan har eg alltid kunna det.
Men eg har gløymt kva eg forstod, borte vekk,
som eit bilde på mi eiga tid, mi tids arroganse.
Denne trua på at menneska før oss var umodne,
uvitande, og ikkje som glørne i eit bål
som vinden virvlar opp
og lar gneistane dei tende
stige opp for så å dale ned att i tørr lyng.
Så eg går gjerne ikkje dei brattaste bakkane lenger,
eg går sjeldan dei brattaste bakkane no.
Då ruslar eg heller åleine ein tur på flata,
i dei brattaste bakkane bør ein helst ta det med ro,
i dei brattaste bakkane kan ein godt vere to ( – eller fleire…)
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Så eg går gjerne ikkje…

14 Hysevisa
Linda var ei lita hyse.
Linda budde i ein frysedisk
på eit lokalt samvirkelag.
(Mega! Mega!)
Linda ho var pen og grei,
men var forelska i ein seifilet
som var forelska i seg sjølv.
O - o - o!
Lite flaks!
Seifileten han var ein glad laks…
Seifileten berre freste:
"Eg er mykje betr’enn flesteparten
i ein landsens frysedisk!"
(Electrolux)
Linda sat igjen og tuta:
"Trur du at eg er ein lutafisk,
eg berre skjelv når det er kaldt!"
O - o - o!
Å, så trist!
Seifileten han var ein kald fisk…

Alt kan snu seg til det beste.
Linda fann seg ein kjekk hestekur
mot svik og dobbeltspel og sakn.
(HUSK - TA TRAN!)
Linda trefte ein kjekk akkar.
Sjølv om han nok var ein rakkarfant
så går dei arm i arm i arm!
O - o - o!
Arm i arm!
Arm i arm i arm i arm i arm! (i arm i arm)
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