Karin Hagen Bolstad
Det svinger opp og ned, jeg var nede i går
Eller nedenfor det, som du nok forstår
Jeg er på bølgens topp, det er først da det slår
Hvem ble med meg opp, boksen går
Iblant er alle så rå
Noen dager som nå
Også du menneskesvin
Du er uendelig fin
Jeg er rausheten selv, jeg tenker at du er god
I vår verden av fjell, er vi plutselig no'
Stakket stund på topp, en verden i ro
Blir du med meg opp, kun oss to
Menneskesvin
Du er så kul, så upolert rå
Jeg ser at du er fin, sånn er det om da'n
Vi løper på sti’n, i luft så tung av gran
Vi rir på en våg, så fremt vi gir faen
Slår som et tog, brett i plan
Vater
Dette her er jo helt absurd!
Jeg jager etter meg selv
Men jeg løper for fort for meg
Vi rangler opp på et fjell
Så hvorfor går jeg og roper på
En silhuett mot det blå
Gir skyene tordenvær
Er de alt for små?
Kjemper for livet, jeg når ikke frem
Holder på drivet, demonen er slem
Hei! Vil ikke snakke om det
Vil ikke høre om det
Vil ikke late som det
Hei! Vil ikke tenke på det
Vil ikke bry meg om det
Vil ikke leve som det
Jeg virrer rundt i ødemark
I en klam labyrint
Jeg roper mot veggen
Og ordet slår hardt i flint
Prøver å finne et "løsenord"
Knekke koden for svar
Så jeg kan åpne døren
inn til den jeg engang var
Svar! Mister kontakt med den jeg var
Han som alltid voktet ess i spar
Her, er jeg kledd i smertens klær
Jeg håper jeg til slutt kan tyde vær

Ved vågen venter verdens
vidstrakte vidsyn
Bak bølgen bikker brettet
bare bortfra by'n
Der smakte jeg luften,
og jeg fosset inn mot land
Jeg lar fornuften synke dypt i sand

Vandrer gjennom gatene
Ser at alle flatene er grå
Noe å tenke på
Noen vil at hun skal se
Vet at hun bør se
Men gjør som jeg
Ser en annen vei

To i bilen
To i bilen
Vi kjører der inn
Første milen
Vi bølger i sinn
Holder stilen
Ved himmelsk tind

Duft fornuften
Jeg rir på en brenning
Det er sånn jeg fikk kjenning med sjø
Alle sammen skal dø, en gang

Ta deg sammen,
ser ut som en dust
Løft på blikket, ta nå til fornuft
Lurer på om det er ærlighet
Vis uansett litt nestekjærlighet

Får meg til å tenke utover
Får meg til å gi bånn gass
Får meg til skue bakover
Får meg til å rydde plass – for fjell
Jeg brøler selv

For er min apati
En sykelig symfoni
Over skjebnens ironi
Over nedgravd empati
Sekken full, men vil
ei dele (sti)
Speilbildet har begynt
å kvele meg

Ja, landet banner
For faen nå skal vi samme vei
Nord til sør – i ett kjør – er like før!

Vi leter i skyen
Vi søker det harde
På landet, i byen
Vi må la det fare, i blant
Vi leter i skyen
Vi søker det myke
På landet, i byen
Vi må la det ryke, i blant
I det minste
Jeg er full av motstand
Den vokser gjennom tak
Velviljens sand
Skylles bort fra land
Jeg går snart amok
Jeg trykkes mot et lokk
Nå får det faen meg være
nok! Trykkes mot et lokk
Ordene er hule
Annen manns vippebrett
Triller som en kule
Det kan ei være rett
La det være sagt
Apatien er kompakt
Det skaper kun forakt
Vi går i ulik takt
Ser en annen vei
Vandrer gjennom gatene
Ser at alle flatene er grå
Noe å tenke på
Noen vil at jeg skal se
Vet at jeg bør møte det
Men jeg
Ser en annen vei
Ta deg sammen, føler meg så dust
Løft på blikket, ta nå til fornuft
Vandrer gjennom gatene
Ser at alle menneskene er grå
Verdt å tenke på

Duft fornuft
Vi leter i skyen
Vi søker det store
På landet, i byen
Vi er utpå jordet, i blant

Noen vil at jeg skal se
Viser også tennene
Men jeg
Ser en annen vei

Vi leter i skyen
Vi søker det lille
På landet, i byen
Vi skal gå oss ville, i blant

Ta deg sammen, føler meg så dust
Løft på blikket, ta nå til fornuft
Lurer på om det er ærlighet
Vis uansett litt nestekjærlighet

Median
Jeg søker en mer-median
Som jevner alt ut til ett plan
Hvor intet mer er samma fa'n
Jobber på to plan
Vil om kvelden
Må om da'n
Bygger rygg
Åh for fa'n
Min er trygg
Bobler over av mer
Mer enn dag
Kvelden ser
Veien frem
Snøen kler inn
Vårt hjem
La meg og fly med
Jeg kan også lette
Ska'kke stå på det
En lys og åpen slette
Er alt som skal til
Om jeg vil
Ja jeg ser
Alle ler
Jeg løper inn
Det sløver mitt gode sinn
Jeg løper ut
Og får et slag på min trut
Likevel vil jeg ha mer
En mer-median?
Tiden rår
Ikke nok (med)
Twenty-four
Skamløs rock
Men det går
Jevne alt til ett plan?
Både kveld
Og på da'n
Hvilket hell
Median
Av seg selv

To i bilen
Vi kjører oss bort
Musikken dunker
Vi kjører for fort
I vår bunker
En åpen port
Får meg til å tenke fremover
Får meg til å gi bånn gass
Får meg til å skue innover
Får meg til å rydde plass – for fjell
Jeg brøler selv
Tilbake
Jeg løper langs kanten
Jeg føler meg skranten
Og mo i knær
Jeg løper farlig nær
Jeg ser nedi dypet
Av mørkere type
Det kaller meg
Men selvet roper nei
Et bein er nok for å gi meg bakkekontakt
Tankens flukt mot lyset er i min makt
Selv når mørket knuget kunne jeg sagt
Selvet var intakt, for jeg ropte
Hei, jeg faller
Nei, jeg faller ei
Fra toppen ser jeg
hvilken vei jeg klatret opp
Jeg står på fjell
Jeg står i meg selv
Min kropp kan klatre neste topp
Uten stopp
Jeg ser nedi mørket
Jeg går i en tørke
En ørkensand
Jeg prøver finne vann
Med ett bein på eggen
På toppen av veggen
Det skal gå an!
Jeg søker fredet land
Snur og ser tilbake
Men slipper ikke taket

Tjue blå
Tråkker spor, ja du brøyter opp
Det er ingen her til å si stopp
Dampen står og ditt hjerte slår
Din vei er det ingen her som går i
Vinden blåser ut ditt spor
Det er ingen her som sier nok
Ingen snor til der du bor
Himmelen har lagt sitt lokk på
Frem fører deg kanskje hjem
Knuser 20 blå
Dampen står og ditt hjerte slår
Tablå
Ska'kke være godt å gå
Hele veien må du trå
Stokken viser 20 blå
Du b’ynner sakte å forstå
Intet spor er klart
Valget velger veien frem fra start
Alt som før
Det er nå det skjer
Jeg ser deg svinne sakte hen
Sånn det måtte bli
Jeg ser at din magi blir drøm
Jeg tvinges ned i kne
Kroppen min få'kke fred
Alt det som nå går bort
Har gått så altfor, altfor fort
Hei
Jeg kaller på
Det går i stå
Og lyden kveles,
slipper ikke ut
På veien hjem
Så skinner solen gjennom dem
De dråpene
De flyttes ei av viskerne
Hvorfor kan ingen se
Jeg nesten mister det
Verden er alt som før
Jeg kjører fortsatt til min dør
Jeg
Går bort og drar
Det røde
Nå har regnet stoppet,
jeg ser lyset vinne frem
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Så er alt som før. Men aldri helt, selv om det er tirsdag morgen, og jeg sitter i hulen min, midt i kontorlandskapet. Musikken dunker fra øreproppene, sikkert
for høyt. Hørselen kan ta skade av det, vet du. På vei til jobben i dag var det som om motivasjonen fordampet fra hodet mitt. Jeg slapp ut trykket. Og jeg fikk
kanskje perspektiver fra t-banens mylder. Menneskene på t-banen var fresh’e. Og de var på vei til jobben. Og noen skulle gjøre karriere. For all del, jeg
kjenner på ambisjonene selv. Min tyngste oppgave er å senke ambisjonene til et nivå som jeg realistisk sett vil kunne nå. På t-banen tenkte jeg at jeg ikke
ønsker å reduseres til min funksjon som arbeidstaker. At min viktigste egenskap ikke skal være hvilke fremskritt jeg gjør på jobben. Tanken ligger der hele
tiden, men jeg fortrenger den med å jobbe hardt. Og jeg er rasjonell og trenger pengene og bygger grunnmur for fremtiden. Og jobben er som oftest spennende,
for all del. Og jeg vil gjøre karriere, for det vil innen rimelighetens grenser gi meg et meningsfullt liv. Men jeg vet at tanken er sann, og at den vil være sann
på dødsleiet. // Kollegaens telefon kaller meg tilbake. Jeg kjenner at jeg nok må jobbe igjen, og at det ikke er så verst. Å ligge i vater er ikke alle forunt. Mange
går lange liv i bakke. // Senere samme dag løper jeg. Og husene brenner bak meg. Og solen er på vei ned i en sekk. Du skjønner greia. Det er vakkert, men
jeg tenker ikke på vakre ting. Jeg tenker på hvordan jeg løper. Løper jeg riktig? Sikkert ikke. Jeg forsøker å pendle mer med beina. Det ser latterlig ut, forestiller
jeg meg. Ellers er jeg en stilig fyr. Det er bare denne løpingen som ikke sitter helt. Svetten renner ned ryggen, inn under shortslinningen i korsryggen og ned
mellom skinkene. // Du snakker, hun snakker! Jeg bare puster. Men det er bra at det hun snakker om er helt der ute, så langt inne. // - Når jeg er varm, sier
hun, så er jeg ikke bare varm, jeg er også kald. Det er det som er så fint. Litt av begge deler, det er sånn jeg vil ha det. - Jeg da? spør jeg. - Du? Du er mest
varm. Noen ganger er du kald. Det er sjelden, men da er du helt kald. Jeg liker det. Jeg liker også at du er varm. // Jeg vet ikke hva hun snakker om, men slik
fortsetter det. Og hvor lenge skal dette fortsette? tenker jeg. Vi løper hver tirsdag. Vi har gjort det i et helt år nå. Hun blir i bedre og bedre form, mens jeg
er den samme. Jeg blir ikke dårligere heller. Jeg er tydeligvis fanget i en fysiologisk median. Det er fint. Løping er mitt eget valg. // Hun begynte en dag å løpe
samme runde som meg, jeg kjente henne ikke fra før. Så begynte hun å snakke, og det har hun gjort siden. Hadde jeg tatt kontakt, ville jeg nok hatt andre
intensjoner. Men jeg tar sjelden kontakt med fremmede joggere. // Vi begynner å kjenne hverandre litt. Jeg sier ikke så mye, og det er ulikt meg. Vanligvis
snakker jeg på innpust og utpust. Men jeg tror likevel hun kjenner noen av mine oppriktige sider nå. // Det er bare på tirsdagene vi møtes, ingen har tatt
initiativ til noe annet heller. Og på sett og vis er det like greit, for jeg husker ikke navnet hennes. Det er pinlig, for hun har sagt det to ganger, og hun vet
veldig godt hva jeg heter. Hun heter ikke Karin Hagen Bolstad, men jeg later som. Jeg aner ikke hvordan det navnet dukket opp, men det kjennes riktig. Det
er et menneskenavn. // Hun er dessuten hemmelig, for jeg har ikke fortalt noen om joggeturene våre. Det er ganske barnslig, for jeg har ingen å ha dårlig
samvittighet for. Men jeg har visst begynt å sette pris på det usagte. Som ungdom var jeg av og til en åpen sprett-ut-bok. Hvis vi satt to i bilen, delte jeg på
alt mellom havbunn og bølgeskvulp. // Så kommer vi til bygården der jeg bor. - Ha det bra. Vi ses neste tirsdag. Jeg gleder meg allerede, sier hun. - Ha det
bra, vi ses, sier jeg. Og jeg holder meg i gelenderet ved trappen og tøyer låret mens jeg ser henne løpe nedover gaten og bort til sykkelstativet. Hun låser
opp sykkelen, så sykler hun opp gaten og mot meg igjen. Hun passerer meg og smiler. Det er vår, og plutselig dikter jeg. Vårkåt: Sota brun skaka - rumpe
på gulvet. - På sykkel haka - bar ned til kløfta. - Med blikket løfta. - Våren er raka - bar. // Det er fjernt. Jeg har aldri skrevet et dikt i mitt liv, og jeg har ingen
intensjoner om å gjøre det heller. Dette er nok mitt første og siste dikt, tenker jeg. Det er sånt jeg blir glad av. Nå har jeg gjort det, så da trenger jeg ikke
gjøre det igjen. Ett kryss på lista. // I bakgården vokser det tre bjørketrær. Og jeg befinner meg plutselig halvveis opp i det lengst til høyre. Jeg er svett i
pannen og kjenner melkesyren i armene. Hvorfor i all verden skulle jeg begynne å klatre i dette treet? Jeg har fått sorte flekker fra barken på den hvite
skjorten. Stammen skraper meg på kinnet. Den har en syrlig duft. Fornuft, mann! Ta deg sammen, tenker jeg. - Kahn! Kom ned nå, Kahn! Pus, pus, pus! Du
er ikke lagt fra han nå! hører jeg nedenfra. Pulsen dunker i ørene. // Jeg klatrer et grep videre, så stivner jeg helt og kommer verken opp eller ned. Jeg skimter
den tørre plenen der nede. Det er langt ned, det er det, ingen kan påstå noe annet. - Du må klatre høyere! Høyere! Hæ! Hører du meg? messes det fra
bakken. // Så langt skulle jeg altså nå. Trettiåtte år gammel og sitter fast i et tre, med en liten tåre på vei ut av øyekroken. Jeg har nådd ganske langt på andre
områder i livet. Jobben er bra, og jeg har bil og leilighet uten store lån. Det dunker i ørene, jeg er nummen i fingrene og armene verker. Det er langt, langt
ned. Bare et lite vindpust nå, så... Jeg kjenner det renner varmt og vått på innsiden av buksebeinet. Helvetes by, helvetes tre! Jeg kan i det minste ikke dumme
meg ut mer nå. // Åttitre år gamle Rolfsen i andre etasje kommer ut. Han henter stigen, klatrer opp og hjelper meg ned. Så klatrer han opp stigen igjen og
henter den fordømte katten. – Ikke noe å gjøre med det, sier han, dette måtte jeg jo gjøre en gang for flere tiår år siden også. Men da var det tjue blå og du
var stivfrossen. Du ble så oppglødd etterpå, husker jeg. // Jeg strammer meg opp, børster skjorta. Rolfsen nynner mens han setter stigen på plass. Det svir
fra et skrubbsår på magen. Jeg trekker pusten dypt. Ja for faen, det var verdt det denne gangen også, tenker jeg. // Jeg henter en pils i kjøleskapet oppe i
leiligheten. Går ned. Våte bukser er våte. Jeg legger meg rett ut på den tørre, støvete plenen. Den skyen ser ut som en bil, tenker jeg. // En fyr med fillete
klær roter i søppelkassene. Så kommer han mot meg. Med et smil rekker jeg han den tomme ølboksen. Han smiler med grimer av skitt i det brune fjeset.
Så blir han oppmerksom på de våte buksene mine og ser en annen vei. Han snapper til seg ølboksen og går. // Jeg går og henter meg en pils til, og bytter
bukser for sikkerhetsskyld. // På gresset igjen. Det begynner å mørkne. Den skyen er sint, den skyen er blid. Så blir det helt mørkt, og jeg går og legger
meg. Jeg går på jobb. Og så er det tirsdag igjen.

