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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

Brintellix
– urent trav i Utposten Fremtidshåp

Vi har startet på et nytt år, og jeg har takket 
ja til å bidra i Lyrikkstafetten. Tenkte jeg 
skulle finne noen kloke ord, med uro og 
flyktningestrømmer fra året som gikk som 
bakteppe. Men så ble nok et sykehus dre-
vet av «Leger uten grenser» bombet i natt, 
denne gangen i Yemen, og da ble diktene 
om mot og vilje, som jeg hadde i tankene, 
lagt bort. Nå vil jeg ha trøst, oppmuntring 
og noe som gir håp og har funnet fram til 

en liten bok fra studietida, da jeg var Ly-
rikkvenn og fant mål og mening i de korte 
versene. Boka heter «En fremtid – et håp», 
og det utvalgte diktet er skrevet av Arild 
Nyquist.

Jeg sender stafettpinnen videre til kollega 
May-Lill Johansen i Tromsø.

Hilsen fra 
ANNE GRETHE OLSEN

Så lenge det er 
– ord er det
håp
gutter.
Neida, det er slett ikke slutt
ennå selv om mange bøyer

 ryggen
og tror at alt håp er ute
langt ifra – det er nemlig
ord fremdeles, og så lenge
det er ord
er det håp
jenter.
Ta en lysestake, for
eksempel – sett den på hue
til en av de gamle generalene
og tenn åtte stikkflammer der,

 han
vil sannsynligvis trekke på

 skuldrene og
si at noe sånt går ikke i

 realitetenes 
knallharde verden
mulig det
mulig det
men vi gir oss ikke
likevel, vi står på og
står på – løfter nye
ord inn i verden og sier:
så lenge det er 
ørret
er det elver, gutter
og så lenge det er
elver er det
håp, jenter

 og så lenge det er
solskinn er det
jordbær
gutter
og så lenge det er
kyss er det
gutter
jenter 
– vi spikrer den der!

																arild	nyquist
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