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lyrikkspalten

En lyrisk stafett
I denne lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner 
rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbeidet eller i livet ellers. Den som 
skriver får i oppdrag å utfordre en etterfølger. Slik kan mange kolleger få anledning til  
å ytre seg i lyrikkspalten.  Velkommen og lykke til!

Tove Rutle – lagleder

Stian i nabogården skriver dikt. Han gir ut dikt. Han kan dikt. Jeg går til ham. Og får en  liten 
bok, et hefte. Fullt av asfalt, fotball og drømmer. Disse må det bli.

Folk med lyst som sprer ord finnes det mange av. På Rosenhoff driver Stian detstilleforlag som 
gir ut bøker i lite format og små opplag. Overraskelser som gjør lille Oslo større. Diktsamlingen 
Nedenom og Volvo er skrevet av Inge Haugane og Stian Johansen og ble utgitt på Kontur forlag i 
2010. 

Stafettpinnen sendes i internposten til Halvor Harnæs Lund. 
Med vennlig hilsen 

Jan Arne Holtz

seint i sesongen
campingminnet
        om drømmetreffet
et tent luftskip

ligger der 
       høstbleik og fintefri
med pølsepapir i pasningsskyggen

ekebergsletta, søle
sol og foreldre

              i tilfluktsstol

driblefanter fra volvo b.i.l. og innlegg fra india

løpe seg tom
        i gressenkeløse bakrom
den lange nedturen
        når man rager i boksen

dommere med krokodillehud, noen hundringser
             for å stå feilplassert i 2x regnvær
fløyte i munnen og tankene i offside

den plutselige fornemmelsen av samhold
        idet forsvaret rykker ut

den plutselige erkjennelsen
idet ballen blir klarert

ned åsen, legger seg in
            punga og ferdigscora
på oslo hospital

sikker u på obama
ankrer
blant bøflene
ved vaterlandsbruas vannhull

et øyespleiseblikk unna
         de fire stupende dykkerne
tar meg til bunns
i en frydenlund
den lave sola
knapt et sporlys
inn i den koboltblå dagen
byen tjåka av limousiner og veisperringer
finner fram tippekupongen
        holder en knapp på hull hjemme

en barnevogn forbi
de møkkete vinduene
på bardisken står en halvliter 
full av bårekranspenger
en stamgjest i polaroid
teipa på glasset

kvinner og menn
utenfor hitlistene 
stoler ikke på chelsea
verken borte eller hjemme
gir kampen to kryss

         ikke mindre ensomt av den grunn
selv om en eller annen 

     legger ut
om tipsene sine

får bordbesøk av ei viftereim
        som stinker
            pall mall uten filter
har ikke sett deg her før
sier hun
men jeg er her nå, sier jeg

ILLU
STRA

SJO
N

: CO
LO

U
RBO

X




