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HVORDAN ER DET Å VÆRE MEG – KONKURRANSE 
 

Til denne konkurransen er diktet «Utan å endre meg» mitt hovedbidrag. Diktet handler om 
hvordan kjærligheten har styrket meg i en tung periode i livet med mye sykdom. I tillegg har 

jeg lagt ved en del andre dikt som også kan passe til tema. Dersom det er mulig, kan dere 
også bedømme om noen av disse tekstene kan få plass i konkurransen. God lesing! MVH 

Hanne Rath Pedersen. 
 
UTAN Å ENDRE MEG   
        
du bana vegen 
inn i mørket mitt 
du gjekk bak sola 
inn i dei lange skuggane mine 
sumde på botnen av mitt hav av tårer 
las meg gjennom arra mine 
stoppa alle blødande sår 
og låg deg rundt mitt hjarte 
som tusen fargerike silkepapir 
tynne og skjøre små lag 
litt revne i kantane 
men likevel så tettpakka 
at mitt hjarte låg  
trygt 
der inni mørket.  
 
 
KJÆRE SOLEN...          
 
Du svever taus og trygg og klok,  
i det stille rom rundt verden, 
og sender stråler ned til oss, 
på denne underlige ferden. 
 
Du gir meg trygghet, styrke og varme, 
så når du forsvinner i kveld,  
skal jeg tenke på alt som du har lært meg, 
og stole på meg selv. 
 
Men når natten blir altfor mørk og lang,  
og de andre ligger og sover, 
vet jeg du kommer i skumringens gry,  
og at mørket vil gå over. 
 
Når det trygge i livet en dag går bort, 
og jeg har glemt hvem jeg er, 
har jeg et fast punkt bak regntunge skyer, 
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som alltid vil være der, 
og gi dager med bedre vær. 
 
Universet er stort og blant store planeter, 
kan du bli vanskelig å finne, 
men det at du er liten i verden, 
stopper ikke deg i å skinne. 
 
Å sol – tenk om jeg var som deg,  
så når det ble vind og yr, 
kunne jeg speile meg i månen, 
og være mitt eget fyr. 
 
Men for å kunne være lyset når jeg, 
på denne uvisse veien skal vandre, 
må jeg finne en trygghet og ro i meg selv, 
for å kunne være en sol for andre.  
 
Jeg vil nok aldri få svar på det store, 
i dette underlige livets strev, 
aksepter å ikke vite – som solen, 
jeg vil alltid være solens elev. 
 
 
TOMT          
 
du gjev så mykje til andre 
kvar dag 
ein og ein bit 
forsvinn frå deg 
ein og ein bit 
styrkar ein annan 
men plutseleg ein dag 
er det tomt 
då skulle du kanskje ha tenkt på 
at det er ikkje berre berre 
å bli heil att 
når alle bitane 
i puslespelet deg 
er utlånt på livstid 
fastlåst i andre sine bilete 
 
 
DET ER DENNE DRØMMEN         
 
Det er sånne mørke netter, 
jeg ligger her og undrer,  
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hvorfor vi drømmere sovner sist, 
drømmen og hjertet dundrer. 
 
Det er som om hjertet venter, 
på at noe utrolig skal skje, 
som om alle dører er åpne, 
og jeg står like ved. 
 
Det er den lengsel jeg bærer,  
at jeg skal drømmen dyrke, 
som drar meg langt ut på havet, 
og bygger indre styrke. 
 
Det er den indre styrken, 
som bygges i storm og vind,  
fordi at jeg har mot nok, 
til å slippe lyset inn. 
 
Det er nok dette motet, 
som er vinden i seilet, 
som drar meg til det gode og onde, 
uten en angst for å feile. 
 
Ja, det er nok denne drømmen,  
som i mitt hjerte skinner, 
som skaper lys i livet, 
og gjør meg til en vinner.  
 
 
 
LOMMEKJENT          
 
når du nå beveger deg ut i vinternatten 
uten kart og kompass 
må du huske at 
jeg er lommekjent 
jeg sitter her og venter i lavvoen min 
med varme pledd og soveposen klar 
kaffen står på kok 
bålet lyser opp natten 
og jeg tar deg med på måneskinnstur 
vi går sammen gjennom natten 
til det vakre stedet 
hvor solstrålene slipper gjennom 
de tette grantoppene  
og morgendagen gryr 
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OKTOBER          
 
også hamrar plutseleg oktober på ruta 
lenka fast i den svoltne mørke natta 
som et seg innover dagen 
og let alle kullsvarte hjarter 
kvile i uroa 
av oktoberveret sine vindskeive tre 
kvile i djupet 
av oktoberhimmelen sitt endelause holrom av bek 
medan den mørkegrå tåka 
viser stjernene kven som er sjefen 
for i kveld 
renn sjølv dei blankaste regndråpene  
som tårer nedover ruta 
dreg med seg alt von og lengsler 
og søker tilflukt i havet sitt mørke intet 
 
men så smiler oktober lurt 
for han veit 
at sommaren vinn i juni 
 
 
KJÆRE RASTLØSE HJERTE         
 
kjære rastløse hjerte 
beklager 
men akkurat nå  
er du satt på vent  
 
du jakter de øyeblikk 
som får hver minste celle i kroppen  
til å bruse av eufori 
og pulsere så fort 
at de får en drømmers hjerte 
til å danse oppover i soloppgangen 
i lyset av mørkerosa morgenstråler 
mens regnet drypper  
som lykke fra hvite vinger 
og alle regnbuens farger 
danser i drømmene 
om gjenglemte blomsterenger på åpne sletter 
og de tusen raske hjerteslag 
hviler i fargene 
som brer seg over engene 
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kjære rastløse hjerte 
du er forlokkende 
og eventyrene våre sammen 
har fått meg til å se lyset inni meg 
når det bare er mørke rundt 
så takk for det altså 
men 
akkurat nå 
har vi bare en liten pause 
på ubestemt tid 
 
kjære rastløse hjerte 
bare vent litt til 
for jeg kommer snart tilbake  
med nye farger i ryggsekken 
og du?  
de fargene 
har du aldri sett maken til 
 
 
TRYGGLEIK I DEG          
 
du skjenkte meg 
tryggleik 
i armane dine 
då du sa eg skulle 
lukke augo 
sleppe taket 
opne hjartet 
sørgje djupt 
elske inderleg 
stole på 
at du ser noko ikkje eg kan sjå 
som du klamrar oss fast i  
medan du viser meg 
at vi ikkje druknar i  
regnet 
eller som du seier: 
«små dråper av von 
som motet bragde stille inn bakdøra». 
 
 
NYSNØ         
 
din lysende styrke av kjærlighet 
har heiet meg til topps  
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løftet meg opp på fjellet 
der bena er plantet godt 
blikket festet i horisonten 
der alt er i vater 
 
men når vinterstormens tunge vindkast 
blåser bort høstens fargerike leven 
da legger du deg som nysnø over toppene  
naturens sarte hviskelær 
som hvisker bort vinterens hulrom 
idet du kiler alle grener 
stryker alle sletter 
skyter milde krystaller 
i et engledryss over åpent landskap 
og du blir reflektoren 
som gjør at vinteren  
plutselig  
ikke er så mørk lengre 
 
og sånn fortsetter du 
drysser nye centimeter fred  
hver eneste vinter 
så når jeg en dag skal fly på egne vinger  
både høyt og lavt gjennom livet 
og snølagene smelter 
lag for lag 
går det av en eller annen merkelig grunn 
aldri tomt 
du skinner alltid for meg 
 
 
EIT NYTT TILVÆRE          
 
Eg trudde livet 
hadde synt meg alle kjensler 
etter sytten lange år. 
Eg trudde livet  
var eit langt avsnitt 
med komma mellom eventyra. 
 
Men det var inntil den dagen 
hjartet banka hardt 
med eventyrlyst i slaga 
og synte meg 
at du som stod der framfor meg 
høyrde heime ved sidan av meg. 
Då kom du inn i livet mitt 
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med store bokstavar 
sat punktum ved alt som hadde vore 
og blei starten på ei ny setning.  
 
Augo dine brann seg fast i mine og 
du 
gav meg,  
eit nytt tilvære.  
 
 
Å LEVE            
 
Har du noen gang tenkt på,  
om du kun gjør det de krever, 
gjør det som andre forventer, 
at det er for dem du lever? 
 
Har du noen gang kjent på, 
hvordan det faktisk er å bære, 
dine tanker og sterke følelser, 
bare puste, bare være? 
 
Har du noen gang følt at,  
du er på de andres lag, 
og ikke kan spørre seg selv om, 
hva gir meg lykke i dag? 
 
Har du noen gang planlagt, 
en deilig dag en sommer, 
og når du sitter der den dag, 
tenker du på hva som kommer? 
 
Har du noen gang tenkt at,  
det eneste vi gjør er å streve, 
så går vi rundt hele livet, 
og glemmer å faktisk leve? 
 
 
DIKT OM DEPRESJON          
 
jeg står her alene 
i heslig regnvær 
på bryggen i Bergen by  
jeg står her og sørger 
i mektige vindkast 
som blåste bort min paraply 
jeg vil se litt solskinn 
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for nå er det altfor  
vanskelig å stå i dette 
men jeg kjenner så godt 
dette vestlandsværet 
jeg tør ikke ta på hette 
jeg ser ikke veien 
men vet den er lengre 
enn jeg vil makte å gå 
jeg ser ikke vitsen 
men vet at det finnes  
en sol og en himmel blå 
men  
jeg ender jo alltid 
opp her i stormen 
det endeløse, mørke strevet 
og er det da rart 
at jeg hvisker forsiktig 
«bør jeg fortsette å leve?» 
 
 
INNTRYKK          
 
ja 
omgivelsene rundt oss 
skaper inntrykk 
men vi kan godt 
vri og vende litt 
på alle disse inntrykkene  
som bor inni oss 
og skape et annet  
uttrykk 
 
 
GRØFTEN          
 
hadde jeg visst at 
grøften var så dyp 
hadde jeg nok tatt på meg  
et par høye hæler 
før 
jeg havnet nedi her 
 
 
TOPP           
 
hadde jeg fortalt deg om alle disse 
luretoppene du hadde i vente 



 9 

hadde du nok aldri orket 
å begynne å gå 
så jeg fortalte deg bare 
om alle 
toppene 
 
 
KLOKSKAP          
 
sterke stormer 
etterlater mye skade 
men det er noe med luften 
etter de villeste vindkastene 
har ryddet seg gjennom gatene 
 
 
DER DU LIGGER I VINTERMØRKET        
 
der du ligger i vintermørket 
er du på ditt modigste 
du kjenner 
hvordan de pulserende mørke bølgene  
blir dratt i stiv kuling ut til fingerspissene 
og hvordan mørket omfavner deg 
som et ullteppe 
og slukker 
den eneste lysende flammen 
som en gang bodde i deg 
 
der du ligger i vintermørket 
er det som om de tårevåte blanke øynene dine 
reflekterer hvert eneste lille snev av lys du klarer å se  
rett mot mitt hjerte 
 
der du ligger i vintermørket 
vil jeg varsomt bre av deg ullteppet 
varme deg i armene mine 
og med alle gnisningene som oppstår mellom oss 
vil jeg tenne fyr på det bålet 
som en gang brant i deg 
og gav deg 
lys og varme 
 
 
IDENTITET          
 
eg trur det er ein viktig forskjell 
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mellom å finne seg sjølv 
og å finne andre  
i seg sjølv 
 
 
GLOWSTICK          
 
du er litt som en sånn  
glowstick 
det var først da du knakk 
at du fargelagte  
mørket mitt 
 


