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helge torvund
er ein moderne Hjortefot, ein stifinnar i eigne og andres lyriske landskap. I nesten tjue år har han 

vore ei viktig stemme i norsk lyrikk, og om lag like lenge har han funne fram til og gjort gode 

lesingar av andre poetar, nasjonale og internasjonale. Hans eiga dikting har nedfelt seg i rundt 

femten diktsamlingar. Med utgangspunkt i det kvardagslege og nære finn Torvund gjerne ein bodskap 

i bordplata eller i angen frå gammal tapet. Gjennom å forstørre dei små tinga og setje dei i 

perspektiv får han lesaren til å sjå på nytt. Den særmerkte poetiske lyssetjinga til Torvund kastar 

skin over dikta frå mange kantar, og lèt det stråle frå sjølv det mørkaste dikt. I takksemda over 

det livgivande lyset ligg òg vissa om den nødvendige motsatsen: «Lyset deler seg i lys og skugge». 

Brit Bildøen

På oppdrag frå kor:z har han samla nye og eldre dikt i syklusen «Gå heim og kyss din kvardag».

ragnar bjerkreim
har arbeidd 10 år som komponist etter gjennombrotet med musikken til familiefilmane «Kamilla og 

Tyven». Han har komponert 190 verk og gitt ut 11 CDar. Musikken til filmen «Jakten på 

Nyresteinen» er det oppdraget han har fått mest fagnad for. Viktig for karrieren hans har óg oppdraga 

for BBC («The Kon-Tiki Man») vore. Bjerkreim var komponisten bak den første kor:z innspelinga, 

«Missa Caritatis». I seinare tid har han også hatt oppdrag frå Kristiansand Dyrepark (Reisen til den 

levende parken), og dokumentarseriane «The Drugs of the World» og «Cultures Span the World» 

for Svensk fjernsyn.

inger vagle 
har studert ved Agder Musikkonservatorium og har vore dirigent for ulike kor i Stavanger distriktet. 

Ho har leia fleire korprosjekt og tok mellom anna initiativet til tingingsverket «Missa Caritatis» som 

kor:z song inn på CD i 1995.

kor:z
er 30 kvinner og 20 menn frå Sandnes og Stavanger. Koret blei starta på initiativ frå dirigent Inger 

Vagle i 1994. 

Inger Vagle, dirigent

SOPRAN: May Toril Eie, Marie R. Eikeland, Astrid Fjellstad, Torunn H. Hillestad, Hanna Jølbo, Inger 

B. Pedersen, Linda Refvik, Marit N. Roth, Anne Kristine Skretting, Dagny Strømsnes, 

Elin Fosse Tønnesen, Rita Voldsund, Ingbjørg Vagle Østrem. 

ALT: Liv Torill V. Ask, Siv Anita Brovold, Tove Hebnes Eidsvåg, Unni Flatebø, Kristin Frantzen, Hege 

Imsland, Janne A.V. Ingebrethsen, Oddbjørg Bore Jakle, Brit Randulf Karlsen, Irene Køhn, Doris 

Netland, Kristin Randulf, Siri Stangeland Toska, Svanhild Vagle, Berit Aarrestad. 

TENOR: Knut Henrik Dagestad, Arnt Magne Eiken, Vebjørn Haram, Knut Egil Kristiansen, 

John Gunnar Lauvdal, Arild Skretting, André S. Voldsund. 

BASS: Magnar Eidsvåg, Tore Grødem, Anders Jaarvik, Tor Helge Køhn, Torstein Plener, 

Frode Røyset, Arne Søllesvik, Jan Petter Vølstad.

kor:z
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salthelleren

Eg steig opp på Salthelleren klokka seks

og hjarta mitt lyste

ved havet sin salte lyd

frå vest

360 grader morgon kring hjarta

Fuglerikdom Havdagning

Og trea ved elva i aust

Mørkegrøne vennskap i kvit dis

Dagen er ei lysbru

Ein mynt i lomma

Sjølv er eg ein øyreting

Ein hjartevind

Ufattelege grangåter

reiser seg frå eit frø i ei kongle

Kløyv ei grein

og kven er der?

Ti gram lauvsongar

kom over ørkenen og alpane og hit

Løftar nå sitt liv og mitt

i lauv og luft og song

Landskapet er ein stor neve sand

open mot bølgjene og månen

I ein ange av jord og visna gras

går eg ned frå Salthelleren Klokka er sju

vårens 
grøne pilespiss

Vårens grøne pilespiss

stikk opp av fiolblad og ekornauge

som har vorte mold

Å, musserande morgon!

Perlande liv mot liv

Eit knirk av glede

i berebjelkane

Dirigent: Inger Vagle

Klaver: Helge Lunde
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vinden

Vinden snakkar feminint med morgonen

bortover grusvegen i mars

Eg er eit magert menneske

med ein stor himmel over

Opne bjørkedører og fargane i kleda dine

dreg meg mot deg

Reservoaret av energi brusar

Eg vil ha deg

Eg vil gje deg alt eg har

Eg er ein tynn kropp som elskar

dine rørsler i vinden

Me møtest og me kyssar

under sola på Jæren

Leppene tek til å snakka det andre språket

Det bekken mumlar løyndommar på

medan våren syg vatnet av isen

Ansiktshuda samlar lyset

i ørsmå hår

Smaken av leppene

gjev landskapet ein ny ange

Hinna av vårlys over augneloka dine

At du er med i på til meg

og får landskapet opp

i ein kvervel av gult og grått

og kjærleiksblått
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inneringa av knausar

Inneringa av knausar

stig sletta av april

grøn til sorgas grønaste

under tjeldens raude lyd

April er ein farge i blodet

ein kvervel i øyra

ein himmel av sølv

og grønare grønt

Der huda er naken

går stikket av april inn

ein prikk

kvervlande liv i song

flerr gardina

Flerr gardina frå glaset

fyll stova med flaumen

av bølgjande gulkvitt stoff

som kornet er laga av

som barn spring inn i

som får grøne knoppar

til å sprekka og varsamt

falda valmuar ut

Fyll det kvite porselenet

La klart vatn fløyma

Drikk av morgonspringen

Fyll munnen og skyl han godt

Før du vender deg opp att

og byrjar din mørke song

Song: Siri Gjære
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det skyar over

Det skyar over. Vind. Meiningsløyse.

Det finst eit mørker under det heile

som kjem fram straks sola vert borte.

Eit mørker som stig frå jorda, gjennom

barndommen og opp langs trea som nett

har fått nye lauvmunnar. Det finst eit

mørker for trea å syngja i. Og det finst

ei stor stille, som ein må senka seg

lenge i, om ein skal høyra songen som

kan løfta ein i dette store mørkret.

dagen smalnar av

Dagen smalnar av

og liknar eit svart hår

eit avrive

insektbein

fortvilelsens auga

er stumt i huset

Det er ikkje lett

å riva av

denne mørke tråd

som bind oss saman
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flerr gardina

Flerr gardina frå glaset

fyll stova med flaumen

av bølgjande gulkvitt stoff

som kornet er laga av

som barn spring inn i

som får grøne knoppar

til å sprekka og varsamt

falda valmuar ut

Fyll det kvite porselenet

La klart vatn fløyma

Drikk av morgonspringen

Fyll munnen og skyl han godt

Før du vender deg opp att

og byrjar din mørke song

utfart

Igjen dreg eg ut for å finna attende

Igjen reiser eg for å koma bort

frå alt kvardagen kan klara

like godt utan meg

Eg vaskar meg i nye landskap

Skyl pupillane i fontenar

i andre hovudstadar

og kjenner augene klarna

Eg sym i folkemassar i nye gater

og kjenner folk venda attende til meg

med ny kraft, kroppsleg til stades

Eg dreg ut og kjem attende

til tidlegare dagar

Då eg sat godt aleine

på eit framandt torg

og forstod så mykje

med bare augene

utan å vita

at eg var lykkeleg
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kjølige kjellarar

Eg har stått i låge kjølige kjellarar

der menneskekroppar har lege sveipte

i kvite laken på senger med små blanke hjul

Utan andlet utan tid har dei lege

stramt utstrekte som båtar

eller lenge brukt verktøy

I ei kjølig ro mot min puls

som banka på baksida av knea

og opp min smale rygg

har dei lege utan andlet utan tid

pølsebu

Av og til kjennest det

som om eg har gått så langt

bare for å siga i hop

bak ei tilfeldig pølsebu

og gå over i støv

inn i mørkret

som klistrar seg til asfalten

på undersida av frosne lauv

lik hundreår gammal sorg

Noko grått, dyreliknande

hadde bore meg gjennom natta

Nå sit me to aleine

ved eitt av mange utebord

lett regn

av kvite blomeblad
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kledd i svart

Kjære, i dag er eg

kledd i svart frå skjorte til hjarta

frå hjarta til auga

Vent på meg

ved min snurpa munn

Vent på meg

bak mi svarte skulder

Eg skal bare gå vegen

frå min barndom

og

hit

mitsubishi

Du kan bøya deg over

dei grå og brune eikelauva

og sjå fargane breia seg

oppover beina dine

Du kan stira mot garasjen

der ei tjukk raud tunge

prøver å uttala namnet sitt

Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

du kan gå oppreist i sinte sko

eller som ein engel

i sorgtunge bukser

Du kan verta ein ryggradsfrost

og sjå håret til dei døde

byrja koma ut av andletet ditt

Du kan verta eit skrik

som fell i jord

eller du kan bera inn

eit fang med tonar
Cello: Bjørg Værnes 

Klarinett: Ingvild Havskjold 
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eg breier mjukt

Eg breier mjukt over barna i halvmørkret

Denne rørsla:

Å breia mjukt over menneske som søv

Gjennom gardina ser eg

lysa der ute

Store fasettauge

Veldige morgoninsekt som ventar

med helikopterkroppar

og innebygd bråk

Ei sky breier mjukt over månen

eit ønske dreg gjennom meg

Å bøya lyset

frå neste morgon

i ein mildare boge

øyra

For mitt høgre øyra: natthav

For mitt venstre øyra: barnepust

Imellom ligg eg strak

inne i ein mørk koloss

Frå dette punkt i huset

skal min kjærleik flyga
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musikken byggjer etasjar

Musikken byggjer etasjar

i lufta over oss

Lyset stig frå marka

frå borda frå augene

Angsten er ein uklar refleks

i våre glasklare hjernar

Me gjer heilt enkle ting

tett opp til katastrofar

Drikk heit kaffi

Blar om ei stor avis

Og musikken byggjer etasjar

over våre hovud

telefonrøyret

Du legg telefonrøyret ned igjen

og hotellrommet er innsida av ein sukk

Gata susar kjølig

i det opne vinduet

Du kom hit i mørkret

og kjenner ikkje konturane

du skal sova i

Det du trur du treng

er noko heilt anna

enn det du får

Mi røyst

som skal bera deg

frå midnatt mot morgon

Eg skal halda mi messe

for forvridde sjeler

Eg skal brøla ut

mi fortausfortviling

mot nattas tinning

Mine håse hyl

Mine hymner rå som kjøt

er for dei

som dreg uskulda etter seg

i eit tau
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ingenting er underleg

Ingenting er underleg

eller absurd

Bare tydeleg

Lufta like klar

som steinane ved elva

Vatnet like nærverande

som mørkret under bogane

på steinbrua

Eg lever

magneten i himmelen

byrjar trekkja

små grøne spon

opp av jorda kring meg

Dette har hendt før

Ingenting her er underleg

bare tydeleg

Eg er ikkje på feil klode

Eg står toføtt

her eg står

Ikkje redd Ikkje glad

fylt til leppene

av det verkelege

morgonen

Morgonen løftar si linerleluft

Huda vert tynn Andletet smalt

Det er lenge sidan eg har gråte

og sidene i landskapet si bok

har vorte tydelege heile sommaren

Kring meg desse tette kroppane

av barn og kjærast

Kraft og trøyst til å halda ut

armen og gripa det

som strøymer gjennom det heile

og la det gå

og la det vera

Kunnskapen som fell med regnet

omsluttar oss og er heilt på grensa

av det som det går an å leva

Løgn og linerleluft i alt
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hegregrått regn

Hegregrått regn

Når valmuen

opnar seg

er det morgon

Du skal puste

i dagen

til han glør

snakka

Snakka som ein finn for godt

kan ein det i vinklane si tid

Lilja seg på marka

Fugla seg

i lufta

Få kroppen opp i tilværet

Heilt puls i timen

Heilt auga i landskapet

Eg kastar bønene mine ut

frå verandaen

Keyboards: Kjetil Bjerkestrand
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kom hit

Kom hit så skal du få ein morgon av meg

Ein nylagd lysande morgon

med varme til dine kinn og dine auge

Ein morgon med ein lett bris

over grøne strå og hustak og tre

Ein morgon som rettar seg ut

for din hud-dirrande kropp

Dine lepper som smakar av pepper og lauk

Dine armar legger albogar augebryn

Dette er min morgon til deg

Eit varmt egg mot din navle

Eit kyss mot dine ytste hårstrå av kjensle

Dette er byrjinga på min dag til deg

Når eg retter meg opp midt i rommet

kan du då førestella deg

kva slags blåfarge eg skal gje deg i kveld?

markene

Eg hadde gått over markene

i eit lys som brann av brød og eld

Eg hadde sett fuglane kroppa seg

Eg hadde kome inn i eit stort mørker

Stod heilt stille og lytta

Det var eit nytt mørker

Kulde i kroppen sitt ytste fine lag

19

l iv i liv

Riven ut av stein og sand

Reist frå det døde

viklar eg min kjærleik ut

Glede lyser av min handbak

Hoftene mine er skapt

for denne dagen si luft

Riven opp frå korn og hav

Slengt inn i denne dag

Eg er eit namnlaust liv i liv

ei kraft eg løftar handa med

og deler lyset mitt med deg

Og du gjev frå deg barn

Dei følgjer meg

Og me er liv i liv

i det døyande

drepande døde

liv i liv i liv

korleis

Korleis vil du ha det nå?

Å, eg vil ha det dansande

Eg vil ha dei djupe dunk av bass

inn i kroppen i hjerne og hjarta

Eg vil ha dei djupe dunk av bass

og dei lange fletteband av fiolin

og munnspelet sin blåe vind

Eg vil ha det dansande

med djupe dunk av bass

og smygande blanke tonar

som dreg i meg og får meg opp

inn i musikken inn i dansen

Røre meg over golvflata

Ha det dansande dansande
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det blå 
soverommet

Eg går opp trappa

Inn i det blå soverommet

Ser

skip passera torsdagen

mellom låvane

 

Hestar springa mørke

mot lyshavet

Ein dag

vippar over

snølys

Som snølys på blå keramikk

står rommet mot kroppane

stoffleg

som frost mot huda

Min gotiske kropp

mot din romanske boge

Det nakne så ope så sårbart

så kvitkledd og mjukt

i famninga sitt hus

der orda har falle

til golvet

som klede
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gå heim og kyss 
din kvardag

Gløym desse strendene!

Gå heim og dra aldri meir hit!

Desse romma er for store

Desse bølgjene for veldige

Sanddynene rører seg

som kvinnekroppar

i hundreårig søvn

Gløym dette!

Set strek over synet!

Gå heim til barna dine

til arbeidsbordet og

det mulege!

Her er så veldige tankar

Så mange nyansar av grått!

Her er sandkorn

i Guds bilete

Bølgjer som vaskar

profetens føter reine.

Gå heim og kyss din kvardag!

Produsent: Ragnar Bjerkreim 
Lyd: Alf Christian Hvidsteen
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vegen

Vegen er ei seng for di einsemd

Natta er ei pute av stjerner

Ingenting har endra seg

Musikken har fjerna seg

og du står heilt stille

inne i bjørkeskogen ved myra

Sivile søv i husa

Sambandslinjene er opne

og du står der

til grusen i grøfta

til porsen i graset

og krafta

som snart skal bli steg

er saftig og tydeleg
Takk TIl: Terje Byberg,Trygve Bjerkreim, Berly Døske. kjersti Ellingsen, 

anette Fløystøl. Greta Møll, Ingunn Ugelstad, 

Frode Ytre-arne, West audio,  Jan Inge almås, 

Misjonshøgskolen v/Einar Engebrektsen og Marit Edland.  



1. Salthelleren (6:35)

2. Vårens grøne pilespiss (1:14)

3. Vinden (3:29)

4. Inneringa av knausar (2:32)

5. Flerr gardina (2:56)

6. Reisene (2:46)

7. Utfart (2:33)

8. Det skyar over (2:51)

9. Dagen smalnar av (1:08)

10. Kledd i svart (1:22)

11. Mitsubishi (2:34)

12. Kjølige kjellarar (2:52)

13. Pølsebu (1:57)

14. Musikken byggjer etasjar (2:24)

15. Telefonrøyret (4:00)

 

16. Eg breier mjukt (3:30)

17. Øyra (0:38)

18. Hegregrått regn (0:44)

19. Snakka (0:36)

20. Ingenting er underleg (2:00)

21. Morgonen (1:02)

22. Liv i l iv (2:34)

23. Korleis (0:56)

24. Kom hit (3:01)

25. Markene (2:26)

26.  Gå heim og kyss din kvardag (2:47)

27. Det blå soveromet (0:38)

28. Snølys (2:48)

29. Vegen (3:22)
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