
H E L T   A N D R E   S  T E D E R



Blodtørsten har inntatt landet 
Slik gribbene forutså 
Bødlene sliper øksene sine 
Til bruk på toppnivå 
Piskene gjøres klare 
For den neste som må gå 

Men trenger vi så mange 
syndebukker?
Trenger vi hevn etterpå?
Trenger vi så mange 
rullende hoder?
Eller trenger vi i stedet nå 
Et lite skudd av håp?

Historien viser som regel 
En innsikt vi overså 
De synske var aldri til stede 
Men visste alt etterpå 
En kjempe er nødt til å straffes 
Når de angrende er så små 

Men trenger vi så mange 
syndebukker?
Trenger vi hevn etterpå?
Trenger vi så mange rullende hoder? 
Eller trenger vi i stedet nå
Et lite skudd av håp?

ET LITE SKUDD AV HÅP
Jeg ser Sinsenkrysset uten kø 
og Aker Brygge med palmetrær 
Jeg ser julaften med masse snø 
og Dylan være folkekjær 
Jeg ser børsmeglere være lojale 
Jeg ser rosemalte maskingevær 
Jeg ser fotballNorge i VM-finale 
Hver gang som du er her

Hver gang du er her 
snurres verden rundt 
Hver gang du er her 
blir enkle sanger kunst

Jeg ser superraske byråkrater 
og en pasifistisk militær 
Jeg ser samarbeidende etater 
og en ateistisk misjonær 
Jeg ser dataunger som leker ute 
og Bergen by i solskinnsvær 
Jeg ser tog og busser som er i rute 
Hver gang som du er her

Hver gang du er her 
snurres verden rundt 
Hver gang du er her 
blir enkle sanger kunst

Jeg ser billig rødvin hele døgnet 
og en sau i ulveklær 
Jeg ser på livet med helt andre øyne 
hver gang som du er her

Hver gang du er her 
snurres verden rundt 
Hver gang du er her 
blir enkle sanger kunst 
Hver gang du er her 
gir sisteplasser gull 
Hver gang du er her  
Hver gang du er nær

HVER GANG DU ER HER



JEG SÅ BARE DEG
Du sa du elsket meg for min oppriktighet 
For mine meninger og min kjærlighet 
Du sa du elsket meg for min ekte empati 
Og for alle de kjærtegn som jeg pleide å gi
Men jeg lot meg ikke lure, jeg vet hvordan det er 
Jeg vet godt hvorfor du holdt ut å være så lenge her 
For jeg er ingen supermann med en kropp som en gresk gud 
Men jeg hadde Ekte Mexikanske Alligator Cowboy Boots 

Men så satte jeg støvlene i bilen en kveld 
Jeg kunne like gjerne kastet dem i søpla selv 
For de rørte ikke noen av platene mine 
Med de hjemmelagde coverne jeg syntes var så fine 
De rørte ikke stereoen eller GPS’en min 
De brydde seg heller ikke om den dyre kjolen din 
Det eneste de tok med når bilruta var knust 
Var mine Ekte Mexikanske Alligator Cowboy Boots 

Du pakket alle klærne og forlot meg neste dag 
Og sa du hadde fått et viktig utenlandsoppdrag 
Jeg så deg ikke mer før jeg fikk en trist beskjed 
En blodhund hadde funnet deg gravd ned 
Og politiet rakte over en pose i fra Spar 
Og jeg ble overlykkelig da jeg skjønte hva det var 
For det første som de fant der hvor hunden hadde snust 
Var mine Ekte Meksikanske Alligator Cowboy Boots 

EKTE MEXIKANSKE ALLIGATOR COWBOY BOOTS
Du så alltid en god løsning 
Mellom X og Y og Pi 
På et stabbursgulv i Gjerdrum 
Regnet jeg med å bli 
Men når du talte våre dager  
Fikk du et annet svar enn meg 
Du så store summer  
Men jeg så bare deg 

Du så alle skjulte budskap 
Når du leste Hemingway 
På et langsomt tog mot Key West 
Skrev jeg raskt et dikt til deg 
Men før blekket rakk å tørke 
Forfattet du et nei 
Du så mellom linjene 
Og jeg så bare deg 

Du så alltid en historie 
I en Händel-opera 
Du studerte i Firenze 
Jeg sang Dylan for deg da 
Men når du hørte 
On The Road Again 
Gikk vokalen min feil vei 
Du så harmonier 
Men jeg så bare deg 

Du så alltid kraft og skjønnhet 
I Picassos firkanter 
I min Ford i Barcelona 
Hang det sorte terninger 
Men det var ikke bare former 
Som gjorde deg så lei 
Du så nye farger 
Men jeg så bare deg 

Du så alltid realisme 
I Fellinis fantasi  
På en åpen plass i Trevi 
Ble filmen Meg til Vi 
Men du fulgte ikke manus 
Som sa: Forglem meg ei 
Du så nye scener 
Og jeg så bare deg 



ET LITE POSTKORT FRA DE LEVENDE DØDE
Dine mørke øyne gnistret 
når du sang om ditt liv 
Og vi lengtet vekk begge to 
når vi delte en flaske vin 
Det hender jeg prater om deg 
når de nevner ditt navn 
Som om jeg vil forhindre 
alle mistanker om et savn 

Du var helt andre steder 
når vi satt i samme rom 
Som om du hadde satt opp en bom 
Og jeg vet fortsatt ikke hvor du er 
Men i kveld kan jeg se deg her 

Og fortsatt reiser hårene 
seg opp for stemmen din 
Den som ofte ble bedre 
av for mye whisky og vin 
Den som sang om krig 
og et barn som ble nødt til å leve 
Hele oppveksten sin 
med en knallhard knytta neve 

For du var helt andre steder 
når vi sang på samme scene 
En duett med deg alene 
Og jeg vet fortsatt ikke hvor du er 
Men i kveld kan jeg høre deg her 

Jeg vet at du fortsatt er nær meg 
på et iskaldt kontinent 
Fra alle velmente hilsener 
som felles venner har sendt 
Og jeg vet du fortsatt kjemper 
din kamp i det blå 
Mot de samme demoner 
som jeg prøvde på å forstå 

For du var helt andre steder 
når vi satt i samme bil 
Mil etter mil etter mil 
Og jeg vet fortsatt ikke hvor du er 
Men i kveld så er du her 
I kveld så er du her

DU VAR HELT ANDRE STEDER
Jeg sender en liten hilsen 
Fra et øde land nær Nepal 
Ikke prøv å finn meg 
Jeg bor i en hemmelig dal 
Jeg spiller sjakk med Olof Palme 
Og golf med en Kennedy 
Det sies at Marilyn endelig 
Har kommet for å bli 

Et lite postkort fra de levende døde
Et postkort i fra oss 

Jeg drikker Gin med Janis Joplin 
Og whisky med Lenny Bruce 
Vi nyter alle sammen av 
En endeløs frihetsrus 
Det hender noen banker på 
Men de slipper ikke inn 
Med altfor lite morsomt krydder 
Og for mye sukkerspinn 

Et lite postkort fra de levende døde
Et postkort i fra oss 

Jeg har ikke sett noe til Elvis enda 
Men han finnes her et sted 
Det er noen som er oppe om natta 
Og skyter alle TV’ene 
Vi har alt som vi trenger her nede 
Og enda litt mer enn det 
Vi får alltid nye forsyninger 
Fra alle verdens hemmelige 



STUNTMANN
Vi fulgte de hvite linjene 
Som sa at vi skulle gi gass 
Vi hadde de elektriske anleggene 
Som varmet opp snødekte glass 
Langs veier av fareskilter 
Med pupiller i mysende trass 
Glødet de åpne øynene 
gjennom et bremseløst palass 

Vi fulgte de hvite linjene 
Som sa mere om de levende 
Enn alle de svarte bokstavene 
Som utgjorde ordene 
Et speil for fantasiene 
En oppgradert fjernsynsskjerm 
Som alle de unge soldatene 
Levde vi fra perm til perm 

Vi fulgte de hvite linjene 
Dit de høyreiste strekene drar 
Vi forstod ikke alle kodene 
Som sa hvilken vare det var 
Når linjene varierte 
For å gi oss mer komplekse svar 
I størrelse og tykkelse 
På spørsmål ingen har 

Vi fulgte de hvite linjene 
Langs nedturene i bakkene  
Vi skjulte de røde nesene 
Fra de blodige fallene 
Vi lekte med det nylagde pudderet 
Som så ut som ekte snø 
Sikksakk i mellom alle hindringene 
Vi var ikke redd for å dø 

Vi fulgte de hvite linjene 
Som avgrenset feltene 
For ballenes lek i kampene 
I mellom alle spillerne 
Vi overså alle dommerne 
Med all sin autoritet 
Vi følte alt annet enn stress 
Vi hadde jo vokst opp på gress

VI FULGTE DE HVITE LINJENE
Du tok alltid over når ting ble for farlig 
Og når noe gikk galt tok du all ære selv  
Du bygde et hus som jeg kunne bo i 
Så jeg kunne sove trygt hver eneste kveld 
Du gikk nærmest veien 
når du fulgte meg til skolen 
Du lærte meg å lande riktig når jeg falt 
Du bar meg når bakkene ble for bratte 
Jeg var sikker på at du kunne alt 

Du hadde alltid tid 
Du brukte kløkt og forstand 
Du visste hva det ville si 
å være Stuntmann 
Du var alltid trygg 
Igjennom farlige land 
Du sa at jobben din 
Var å være stuntmann 

Du holdt fast i setet 
når jeg lærte meg å sykle 
Du tapte med vilje i poker og sjakk 
Du ga meg nye penger 
når mine var blitt borte 
Men klagde så ofte på at jeg var blakk 

Du ga gode råd om ære og stolthet 
Og ga aldri opp når et løfte ble brutt 
Du hadde en tro og et håp langt der inne 
At jeg ville lære og skjønne til slutt 

Du hadde aldri fri 
Du gikk igjennom ild og vann 
Man må ha litt mer å gi  
Når man er stuntmann 
Du møtte farer med ro 
og du fant alltid fram 
Og jeg ville så gjerne bli 
En ekte stuntmann 

Jeg gjorde deg nok skuffa altfor ofte 
Men du visste godt at det var jobben din 
Du bare beit tenna litt hardere sammen  
Og lærte meg alt om jobben min 

Jeg trodde det var lett å være Stuntmann 
Til Stuntmannen helt plutselig ble meg 
Nå skjønner jeg hvorfor du var så sliten 
Det var ingen som var Stuntmann for deg 



LYKKERUST
De satt foran skjermen igjen 
Og så på kjedelige hoppukerenn 
Han tenkte på den gnisten som forsvant 
Hun sa ofte at de var et perfekt par 
Han skulle ønske at han visste 
hvem hun var 

De tok et tog til en annen by 
Hun var visstnok med i en revy 
Og han lurte litt på hvorfor 
hun ville ha ham med 
Han stilte mange spørsmål, 
men fikk ingen svar 
Han skulle ønske at han visste 
hvem hun var 

De hørte siste toget der de satt 
Hun reiste seg og sa god natt 
Han ble sittende å se en film 
om en bortgjemt skatt 
Han tenkte på de veier livet ofte tar 
Han skulle ønske at han visste 
hvem hun var 

Han så på henne der hun lå 
Hvor mange år var det siden nå?
Som de visste alt om hverandre 
Og prøvde å forstå? 
Han snudde og gikk ned til stedets bar 
Han skulle ønske at han visste 
hvem hun var 

Hun lå igjen der for seg selv
Det var en iskald vinterkveld 
Da han gikk ut  
Lå ytterjakken hans igjen 
Det snødde tett, han tente 
en cubansk sigar 
Han skulle ønske at han visste 
hvem han var 

HAN SKULLE ØNSKE AT HAN VISSTE HVEM HUN VAR
Vi satt i hvert vårt hjørne 
I en fredag kveldsdebatt 
Jeg sa: en gang var jeg en tiger 
Nå er jeg nok mer en katt 
Dette treige A4 livet 
Er umulig å leve i 
Og det å være voksen 
Ble plutselig så kjedelig 

Men det er kun litt lykkerust 
Ingen grunn til å reise bust 
Slutt å rop, ikke sløs med pust 
Det er kun litt lykkerust

Du kan være oppgitt og sinna 
Forsvare verden i svart og hvitt 
Men når alle dager føles som mandag 
Er det lov til å klage litt 
Så jeg vil bare forklare 
Det er så langt fra sorg 
Når jeg ser gamle kvister 
Der du ser blomstertorg 

Det er kun litt lykkerust 
Du trenger ikke å reise bust 
Slutt å skrik, ikke sløs med pust 
Det er kun litt lykkerust

Det er ikke dum provokasjon 
Som gjør meg så vrang 
Det er ikke tapt inspirasjon 
Som gjør at dagen føles lang

Det er kun litt lykkerust 
Du trenger ikke å reise bust 
Slutt å skrik, ikke sløs med pust 
Det er kun litt lykkerust
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