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Etter ei grundig evaluering seier vi oss no nøgde 
med ein noko lågare grad av måloppnåing enn det 
var kalkulert med i den opphavlege visjonen.

Står du til halsen i skit,
nyttar det ikkje
å hengje med hovudet

DT-diktet
GAIUS VALERIUS CATULLUS

Våren kjem –

Våren kjem med signa dagar.

   Lufta blir så linn og ljos.

Milde vestavindar jagar

   vinterstormane sin kos.

Farvel, rike kvalme dalar

   i Nikéa, Frygia:

Eg vil fara til dei fræge

   byane i Asia!

Hjarta slår i tronge bringe,

   lengtar ut i vide verd.

Foten danse vil og springe,

   lyster fara ut på ferd.

Lev då vel, de kjære vener!

   Saman fór vi frå vår heim.

Ein gong visst på skilde vegar

   kjem vi att frå vide sveim.

Til norsk ved Erik Eggen

Or Dikt,  
Det Norske Samlaget 1978

Foto: Scanpix

DET LEIKADE FOLK NEDI KAVET. Kalenderen har synkronisert to høgtidsdagar og plassert dei i det våte element 
denne veka. Nymfene på biletet heiter ikkje Mai Sytten og Kristi Himmelfart, slik ein skulle tru, men Nadine Brandl og 
Livia Lang. Dei er austerrikske, og den siste fekk sjølvsagt ikkje namnet sitt etter det mora spurde jordmora om etter 
fødselen. Men at båe jentene tenkjer på bokmål og tek synk-en i synkron for bokstaveleg, er heva over tvil.

ODD W. SURÉN

FREDAG 18. MAI 2012
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Det var sanneleg litt av eit skode. Men då eg skulle 
hente bileta i fotobutikken, var alle negativa svarte, 
og ingen trudde meg da eg fortalde om det. 

Den som står på tå hev, 
må ha fingerspitzgefühl

DT-diktet
Jóanes nielsen

Jóanes Nielsens strete

Om noen år blir kanskje ei gate i Tórshavn 

oppkalla

      etter meg,

kanskje eit lite smau med ein einaste  

lyktestolpe,

og mens ei gåvmild bygdajente

lar seg ta bakfrå heilt inne i mørkret, der det 

luktar

      av piss og månelys,

ser ho brått namnet mitt stråle i lyset frå 

stolpen.

Kanskje blir det sagt om meg,

at eg var ein av dei diktarane, som kopla 

slangen

      til livet,

hørte poesien dunke nede i jorda,

stryke oppunder himmelen

og drype som dogg frå grøne blad.

Frå Sting. Gjendikta av Lars Moa. Orkana 2003

Det er færøysk kulturhelg 
i Kulturkirken Jakob i Oslo 29. april til 1. mai.

Not My cup of tea. Oppstyret kring det kongelege bryllaupet i Storbritannia når høgder ein ikkje har sett i verda 
sidan glansdagane til isbjørnen Knut. Suvenirsalet går strålande medan det private løyser seg opp i det offentlege.  
Då er det vel berre å forsyna seg? Odd W. surén

Klassiske dikt

Tre favorittar

Foto: Scanpix

1.« innbying» av Tarjei Vesaas
Eg har lese tusenvis av dikt sidan eg 
var ungdom. Dei tre beste? Først Tarjei 
Vesaas’ «Innbying» frå Løynde eldars land 
(1953). Det fortel at kjærleiksmøte 
mellom to menneske er skjørt, det er 
«over open avgrunn» og «fort borte». 
Likevel skal vi gripe dette augeblikket: 
«Kom –», heiter det til sist. Diktet er 
kort, konsist og tilgjengeleg for alle, 
likevel mangetydig. 

2. «Møte» av Czeslaw Milosz. 
Dette diktet av litauaren/polakken 
Czeslaw Milosz, til norsk av Paal 
Brekke i boka I løsildens æra (1981), tar 
utgangspunkt i ein køyretur på lande-
vegen. «Plutselig sprang en hare over 
veien». Mange år etterpå spør poeten: 
Men kor blei harens hopp den gongen 
eigentleg av? Svaret skal eg ikkje 

avsløre. Dik-
tet gjev ein 
ny vris på 
tanken om 
det forgjen-
gelege, og 
blei av eit 
e n g e l s k 
lyrikkpubli-
kum kåra til 
verdas beste.

3. «det stOre snøfallet» av Yves 
Bonnefoy, til norsk av Tom Lothering-
ton, handlar om snø som markering 
av verdas og tidas grenser, mellom det 
som finst og ikkje finst. «Et drag av 
vind / skriver med tåspissen er ord på 
utsiden av verden.» Dette gåtefulle dik-
tet er frå antologien Det næres exotika – 
10 franske samtidspoeter (1998) ved 
Camilla Gjørven. 

tOre elias HOel

Fredag 29. april 2011
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