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I den 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

LYRIKKSTAFETTEN

Undring i det store alvor
Jeg har valgt meg et dikt av Gro Dahle fra 
diktsamlingen «Regnværsgåter». 

Gro Dahle er en forfatter med tekster 
som overrasker meg! Hun stimulerer fanta-
sien, og diktene gir meg mange assosiasjo-
ner. Ofte morsomme, ofte burleske og gro-
teske! De er grensesprengende og peker i 

alle retninger! Impulser fra hennes små 
dikt er som krydder til tankene, og jeg ten-
ker det er en fin ting i å bedrive litt elting av 
hjernecellene i arbeidet vårt med forskjelli-
ge mennesker. Hverdagen som lege er aldri 
kjedelig og rett fram – i hvert fall ikke hvis 
man tillater seg å fabulere og le litt også! 

Gro Dahles dikt åpner for undring i det 
store alvoret – og det gir glede! 

Les diktet – og la det stå til! 
Sender stafettpinnen videre til Svein 

Slagsvold, en god og humoristisk kollega 
ved Bogerud legesenter i Oslo. 

KARI-ANNE HAUG
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Hvilket tre vokser ut av mellomgulvet?
Det er bronkialtreet
som stiger opp halsen
med greinene ut gjennom munnen
En brokkoli i blomst i brystkassens drivhus
Lungers forgreining
Som om alt dreier seg om ventilering
Som om treet bærer ut 
gjennom luftveiene
Som om alt taler til meg om å puste 
Gresset, fuglene, skyene 
Bladverket i himmelbregnen
Luftens usynlige skjønnhet
Halsens ventil
Slik puster jeg 
en slave av åndedrettet
med drøvlens våte avtrykk på sukket
Dødens skygge under tungen 
som en påminnelse
Så kom da,
og gjør det beste ut av det 
Fangeslipp over plassen
Fangene løs over engen
La oss gynge på morelltreets øverste greiner 
en ettermiddag i juli
La oss løpe nedover 
nedover bakken av tistler og strå
med bryster som logrer 
Og du skal få drikke av pusten min
som lukter av kjøttsuppe og kefir 
Og du skal få base i bladene mine 
riste i greinene helt til de brekker
ribbeinrekken et klatrestativ
Brystenes omklamringspunkt av fett
Og munnen et bær jeg deler i to 
med tungen, en kniv
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