
Eldfulle minne 

 

November er kjedeleg og tom,  

seier dei blinde augo  

Dei som ikkje ser kor fine skuggar 

nakne tre kan laga mot haustmånen 

      ∞ 

 

Eg hugsar oss 

på den turen i skogen, 

då me heldt hender 

og himmelen slo gnistar 

 

Det forundrar meg ikkje at det var i november det hende. Alt det som kunne henda. I ventemånaden, 

der tida berre er til utfylling, verkar det som. Ikkje for meg, venting er det einaste eg er god til, så eg 

har alltid kjent ein slags relasjon til denne neglisjerte månaden. Han ber ikkje med iaugefallande 

naturendringar, som den fargesprakande storesystera oktober, eller tradisjonane og forventningane 

som fylgjer litlebror desember. Slik kan ein seia at november ikkje er særleg iaugefallande og spesiell. 

Kanskje det er det som gjer han så spesiell for meg? No treng eg ikkje venta på deg lenger, om eg vil 

eller ikkje. 

 

Eg hugsar kjensla  

av å endeleg leva, 

me var frie 

med eld og fare i ryggen 

 

November er månaden for gråtonar og sårbarheit. Eg tykkjer det er så fascinerande at verda rundt oss 

kan gå frå den fargeeksplosjonen oktober kan vera, til den meir dystre og, om ein er heldig, kvite 

desember. Det er vel det me treng november til, den overgangen. Oktober brenn og november er 

røyken. Oska ender opp med å dekka desember i eit kvitt lag, før året er omme. Slik var det vel med 

oss, også? Me brann begge, men venta for lengje med å leggja nytt fyr på omnen. Så kom røyken, som 

enno ikkje har lagt seg til ro, i alle fall ikkje hjå meg. Men kva skal ein forventa? Det er jo enno berre 

november. 

 

Eg hugsar dei 

som prøvde å stoppa oss, 



som ikkje forstod 

at brannsår ikkje alltid brenn 

 

Eg har enno ikkje felle ei tåre over oss. Det er som eg enno er inni eit slags grått nett, som skil meg frå 

verda kring meg. Det er ikkje lengsel eg kjenner mest, slik eg ville trudd, men heller vemod. Vemod 

for augneblink og dagar av glede som no berre vil vera minner og draumar. Eg har aldri tenkt over kor 

endeleg det ville kjennast, kor lukka alle dører ville vera. Er det eg som har lukka dei, tru, eller hende 

det av seg sjølve? Eg veit ikkje kva eg driv med no, åleine. Åleine. Men det går fint, eg har jo alltid 

greidd meg på ein eller annan måte, sant? Det brenn ikkje inni meg lenger, men røyk er ikkje alltid 

smertefritt det heller. 

 

Eg hugsar varmen 

frå tusen andre, 

me stod i lys loge 

og verda brann med oss 

 

Du omslutta meg alltid i varmen din, ville alltid verna meg mot resten av verda. Men fortel meg no, er 

resten av verda verkeleg så galen? No har du sloppe meg ut av famnen din, ut i den vide ukjende 

verda. Det er først no eg kjenner på det å vera åleine. Novembersola gjev ikkje mykje varme utan deg 

bak meg. Eg har i det siste funne ut at eg tåler litt kjølig luft, likevel. Det er ikkje ein skarp eller 

bitande form for kulde, heller ein slik som berre er der. Ein slik som får ein til å pusta inn nokre ekstra 

gonger. Ein slik som inneheld berre seg sjølve, og verken blomelukt eller fuglekvitter. Eg har vore 

varm heile livet, no vil eg vera fri. 

 

Eg hugsar alt dette 

medan eg sakte vert til oske, 

år går forbi 

dunkle og mørke utan eld 

 

Eg er van med det gråe no. Dei ulike gråtonane er meir verkelege no enn raudskjæret i eldtungene 

nokon gong var. Det einaste som enno plagar meg er deg, og det irriterer meg. Eg har gjeve slepp på 

deg, verkeleg. Det er meir denne kjensla, ei blanding av vemod og ro, som uroar meg. Ironisk, ikkje 

sant? Du har ikkje vist deg, så eg har ikkje kunna sett korleis røyken har påverka deg, om han har 

påverka deg i det heile. Eg må slutta å bry meg, det vert jo berre kjøligare og kjøligare. Røyken rører 

seg enno inni meg, men eg har det bra. Verkeleg. Snart kjem jo desember. 

 



Eg hugsar slutten 

då me alle kom tilbake, 

skjelvande og kalde 

men møtte døden i flytande lava 

 

      ∞ 

 

November er grå og livlaus, 

seier dei døve øyro 

Dei som ikkje høyrer suset av stille 

når hausten takkar for seg 

 


