




HÅRBALL (DEL 2): Det sitter fast i halsen. Jeg dunker deg hardt i rygg. Det er noe guff der inne. Erkjennelsen er stygg. / Pusten står 
helt stille. Du er kald av svette. Øynene er ville. / Et helvetesgap av smerte for en bagatell. Men tro meg kjære broder jeg har følt det 
samme selv. / Pusten min i øret. Lettelsen bres i kroppen. Du vet at jeg vil høre. Plutselig løsner proppen.  SAFTIS: Forgjort, jeg drakk 
så altfor fort. Det store glasset med vann, fikk ikke drukket det grann. Så fort du åpnet opp min port. Jeg ramlet ut som et vrak, det
skulle ikke være din sak. Så opp, jeg rettet ut min kropp. Grusen stakk i min rygg, armene fulle av mygg. / Det er bare her og nå jeg 
til fulle kan forstå. At kartet strekes opp med blodet fra min kropp. / Når jeg ikke orker gå. Kan du bære meg med og? Når du ikke orker 
gå. Kan jeg bære deg med og? / Lavmælt brøl. Skult i bris. Spa på køl. Spa på flis. / Hva så, jeg orket ikke gå. En sky så ut som en hest, 
jeg hørte lyden av fest. Et skritt, jeg sanset det var ditt. Silhuetten mot lys, det var som du sto i frys. Men så, du la deg ned du og. Vimpelen
blafret i bris, du hadde med deg to is. / Det er bare her og nå jeg til fulle kan forstå. At skatten graves opp med hjelp av egen kropp. / 
Et verdensbrøl. Skult i en bris. Spa på mer køl. Spa på mer flis. Hold den flammen sjøl. Spis en saftis. SIKKERT IKKE DUMT: Det å finne 
mine rette ord. For det som óg kan sies helt galt. Den utfordringen den var for stor. Står i hjørnet når alt er malt. / Ballongene setter ikke 
spor. De sprekker før de får fortalt. Jeg trodde jeg óg kunne si det galt. At svaret var monumentalt. / Jeg er mester i å legge bånd. Yte 
tanken rettferdighet. Misforstått for å si det sånn. Bære den helt uten verdighet. / For tanken min den skal jo bygge rygg. Hvis jeg klarer 
å bære den bør. Som presser meg ned og gjør meg utrygg. Det var tross alt verre før. / Sikkert ikke dumt. Selv om hodet mitt er tomt. 
Er det noe jeg vil si. Bryte ut av afasi. / Nå har jeg endelig tatt kontroll. Jeg har fått dyret helt i min vold. Seieren den kjennes først komplett.
Med full kontroll på mitt eget vett. / For tanken min den skal jo bygge rygg. Hvis jeg klarer å bære den bør. / Et stort dyr bak min dør. 
Bærer av noiaens bør. Først flammer nå kun glør. Ja det var verre før. / Den løfter meg opp og gjør meg helt trygg. Det var tross alt
verre før. TROMMELKNUD: Når hjernen var som proppa full. Ble presset gjennom traktens tut. For var det gråstein eller gull? Da må jeg
la det strømme ut. / Trekkes mot en sfære. Mange ting å være. / Løper dager. Løper eller jager. Løper nattens jakt. Jakt på ferdighetens
makt. / Jeg løper fortsatt veldig fort. Men løper aldri fra meg selv. Å nyte det som jeg har gjort. Er slettes ingen bagatell. / Klatrer mot en 
sfære. Løftet av det nære. / Holde fast på – ikke løpe fra meg selv. Holde fast på – jeg når målet likevel. / Jeg så jo svaret i mitt hus. Liker
klatre opp i trær. Er mellom bra og lykkerus. Når nuet holder meg på tær. / Alt som jeg kan være. Favner om det nære. GNIST: Den minste 
gnist mot flis.  Med brystet fullt av is. Med brystet fullt av ild.  Gått vill i eget spill. Dreies av et bor. Hva faen er det godt for? / På topp er
jeg god. Men her nede ikkeno. Sånn jeg forsto. / Når månen var som ny. Jeg sto og stirret opp mot sky. Som fanget uten jern. Her nede
altfor fjern. Prøver være med. Men klarer ikke le. / Det er nok der det skjer.  Jeg tror jeg hører at de ler. Jeg prøver løfte opp min sekk. 
Kraften er som borte vekk. Jeg har noe å si. Men tiden er forbi. / Jeg orker ikke lenger.  Jeg trykker på en knapp. Jeg pakker det jeg
trenger. Jeg løper ned en trapp. Jeg gjør som jeg bør, og kanskje før.  / Det var så kaldt på bunn.  At beina mine frøys til grunn. Men 
vreden ble min sanne venn. Smeltet beina løs igjen. Var ikke til å tro. For første gang jeg lo. / Isen i mitt bryst. Den fikk meg klar til dyst.
Endelig så var jeg med.  I hvert fall sett fra eget sted. Sto jo der i brann. Mens andre søkte vann. Det var da jeg forsto. At kimen ligger i
mitt blod.  Nytter ikke kjempe mot. Lager bare masse rot. Ligger i mitt sinn å ikke passe inn. FRA FOLKET: Hvor ble anstendigheten av?
Jeg begynner nesten å miste trua. Ja du ser det, så gjør noe med det. Ikke løs det som du gjorde som barn. Jo lenger opp du går for svar,
du vikles verre inn i garn. Ja jeg ser det, jeg gjør noe med det. I din sal holder jeg fast på moral. Du løser krevende moralspørsmål. Med 
en treårings logikk. Har ikke tid til sånn etikk. / Så hvorfor kan ikke rett og galt bli holdt konstant på alle plan. Ja du ser det, så gjør noe
med det. Selv der oppe kan du ikke gi faen. Så derfor velger de helt galt, nesten som om de fikk betalt. Ja jeg ser det, jeg gjør noe med
det. Dine ideer – intet er mer banalt. / Du – har en treårings logikk. Du – har kalt det politikk. KJEFT KAFFE: Kjeft kaffe kjøkkenbenk. Jeg
kan ikke tro de kjører seg i senk. For fanden i. Nå har de klart å stemme frem antipati. / Skal jeg virkelig trenge. Gå rundt, være redd.
Hva om ikke lenge, jeg tuller meg i pledd. / Kjeft kaffe kjøkkenbord. Strekker strikken til en snor. Kjeft kaffe kjøkkenbord. Kompass uten
peil mot nord. / Nå har de tråkka over. Men de har valgt det sjæl. Nå har de tråkka over. Ærlig, han ler seg ihjæl. / Slem morgenmelankoli
Vet at den vil sakte gi forbi. For fanden i. Den klemmer meg i søvnens hvite apati. / Jeg snakker til meg selv. Søker meg mot kveld. Først
med trøsten ord. Fester grep om ror. / Vannet skyller meg. Gjør så himla vondt. Gjør så grusomt godt. Jeg har valgt det sjæl. VEGGEN:
Helt siden 1993. Har jeg latt meg irritere. Selv et barn så en vegg av det. Skulle ikke radioen inspirere? Hele etern var korrumpert.
Ikea-møblene veltet ut. Hvem kunne da bli inspirert.  De  snurrer oss som flasketut.  / Skrudde av da. Jeg skrur av nå. En vegg av
meningssvake ord. Nesten ikke til å forstå. Musikken følger samme spor. / Ikea-møblene får noe å si.Når avmakt får styre en hel industri.
Det lar seg ikke stoppe, det er pandemi. (Takk for at du også leser tekstene!) / Noen hederlige unntak. Kanaler, programmer med sjel.
Er dømt til endeløs håndbak. Er ikke dem som har urent  mel. / Hør nå her musikkgeneral. Publikums prat på festival. Varsel om at
kursen er gal. Veggen der er monumental. VILLE VEIER: Vi sa vi får ta det som vi får. Da hoppet vi brått over bord. Falt mens vinden fønet
vårt hår. Vi falt mot vannet, falt mot jord. / Ikke mer knot. På stø kurs mot. Ville veier. Det bikker snart. Så åpenbart. Uten seier. / Så
ble vi fanget opp av fly. Som gikk i uvinnelig loop. Jeg var helsikkes nær å spy. Da flyet gikk brått ned i stup. / Jeg lukket øynene, holdt din
hånd. Men plutselig sto vi på fast grunn. Skulle det virkelig ende sånn. Seierherrer selv her på bunn. / Skriver uten rettetast. Vårt gull 
er ikke bundet fast. NESTEN SOM FØR: Det er nå det skjer. Jeg merker håpet skrider frem. Sånn det måtte bli. Jeg møter deg jo i mitt
hjem. / Jeg har vært nede i kne. Nå har jeg fått litt fred. Alt det som virket sort. Har veien klart og viske bort. / Hei! Jeg kaller på. Alt
virker nå. Og lyden klinger når den slippes ut. / På veien hjem så skinner solen gjennom dem. De dråpene, de flyttes lett av viskerne.
/ Nå kan jo alle se. Jeg har ikke mista det. Verden er alt som før. Jeg kjører fortsatt til min dør. / Jeg har jaget bort det røde. Nå har regnet
stoppet, jeg ser lyset vinne frem. 

Låtene på dette albumet, bortsett fra Saftis, ble mot sin vilje gitt ut som månedlige singler i 2017. De  ble opprinnelig skrevet for å utgjøre
et album. Nå er de hjemme, ”Inn i sammenhengen”. Ingen låter ble fysisk skadet under forsøket. Men lyden er senere justert og masteret
for albumet. Vi snakker til hverandre, vi snakker til oss selv. Og ytringene får sin rette betydning først når de settes inn i sammenhengen.
Takk til alle som lytter, til alle som kommer på konsert og til alle som støtter opp om oss.
Takk til Tom Kvålsvoll for gode ører og tålmodighet gjennom et langt år med tilbakemeldinger til miks og mastering.
Takk til Melina Oz for nydelig sang på låta Trommelknud.
Takk til Inga Sylvestog for å ha tolket albumets tema med respekt og forståelse gjennom penselen.
Takk til Krister Wiberg (ON IT/Raindrops) for at du tror på oss og alltid følger opp.
Takk til koner for tålmodighet og kjærlighet! Takk til barna våre for energi og glede!



Musikk og tekst:  Henrik Holten, Mats Larsen, Pål Price. 
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