Samlede dikt

11-07-08

11:16

Side 311

Hva Marit Tusviks poesi angår
av
Hans Petter Blad

Francis Ponge sa at alle dikt kunne ha som tittel, grunner til å leve lykkelig. Diplomaten og bossanova-poeten
Vinicius de Moraes forklarte sambaen ved å si é melhor
ser alegre que ser triste, altså at det er bedre å være
glad enn å være trist. Begge utsagn kan ses som sorgløs
optimisme, mens de naturligvis er masker, bilder på en
angst som lar seg kue, gjennom sangen, musikken, poesien. Bare gjennom kunstopplevelsen er denne angsten
mulig å tøyle. Ponge og Moraes snakker om en lykke
som ikke er sorgløs, men tuftet på de bitreste erfaringer,
en lykke eller en glede som kan være tung å bære med
seg. Dette kan hos Tusvik sies på følgende måte, i diktet
Fortel ikkje meg, et av de siste diktene i samlingen, slik
kan denne latinske, orientalske og arabiske, eller kanskje opprinnelig sognefjordske livsforståelsen komme til
uttrykk;
Sorga er her
Ho er mi
og eg vil ha henne
Om forfatteren Marit Tusvik skal det kort sies følgende,
i omvendt kronologisk rekkefølge: Her foreligger hennes samlede dikt, fordelt på fem diktsamlinger og en
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håndfull frittstående enkeltdikt. For ett års tid siden
kom hun ut med romanen Sigrid Finne, bemerkelsesverdig kompleks under en lynende enkel overflate.
Boken skildret sin tilblivelse, og var derved både et
litterært selvportrett og et bilde av forfatterens mor,
henne som ga navnet til bokens tittel. Før det, en lang,
kronglete vei vi kan følge som en sti bakover, nedover,
ned i en dal, bratt, i sikksakk, med ansiktet mot solen
og barndommen – romaner, skuespill, barnebøker, samt
da fem diktsamlinger. De fire første diktsamlingene kom
i rask rekkefølge, som hadde forfatteren bestemt seg
for å bli og være poet, for alltid. Men, nei, av ukjente
grunner kom en serie med barnebøker i rask rekkefølge, deretter romaner og skuespill om hverandre i et
jevnt, produktivt sig. Hva poesien angår førte dette til
et avbrudd på flere år, fram til den siste samlingen, i 97.
Når vi følger stien bakover, er det i form av en strek, en
leken, tegnet strek av en sti som er ordets begynnelse
(og sånn sett minner om hvordan vi lærte å lese og
skrive, ved å tegne), i form av illustrasjonen til det aller
første diktet, i den første boken. Det er en tegning som
i prinsippet innleder Tusviks samlede dikt, hennes skrift,
hele hennes forfatterskap. En tegning av en hånd som
strekker seg, eller tvinger seg, ut av en fjellkjede, delikat,
ikke en hånd, strengt tatt, men to fingre, to fingre som
griper etter månen, eller Jupiter, eller er det et eple, ja,
etter å ha bladd om skjønner jeg at det er et halvspist
eple som henger der, på himmelen, over hodet på dikteren og dikterens skrivende hånd.
Ved å innlede, ikke bare sitt forfatterskap, men sitt
poetiske forfatterskap og sin diktergjerning med en
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tegning, dukker det trassige og fornektende opp hos
Tusvik for første gang, på en lekende, opprørsk og enestående måte. Jeg vil ikke være dikter, synes tegningen
å si, eller, det er bare dikt, ikke for alvorlig ment. Tegningene er for øvrig signert Marit, som en litt annen
person enn forfatteren Marit Tusvik. Fornavnet under
tegningene fletter seg derved pent inn i en mulig, framtidig diskusjon om hvem diktenes jeg kan påstås å være.
Inger Hagerup, Arild Nyquist og Federíco García
Lorca er tre poeter som har det til felles at de lot diktene omgi seg med tegninger, eller illustrasjoner, og at
de i tonen eller toneleiet tillot seg å være naive, eller
barnlige, tilsynelatende, kanskje har dette vært med på
å plassere dikterne i utkanten av samtidspoesien. Hos
Nyquist er bøkene illustrert av en lang rekke forskjellige kunstnere, for Hagerups del, naturligvis, er bøkene
illustrert av Paul René Gauguin, Tusvik tegner selv, og
derved ligger hun kanskje nærmere Federíco García
Lorca, det er også noe i streken som minner om Lorca,
og i hvordan både diktene og tegningene synes å ha
utspring i sangen, enten det er flamencoen, visesangen,
vuggesangen eller den stille, inderlige kjærlighetssangen
som bare synges når navnet på den elskende ikke kan
sies. Rent geografisk, om enn i mange hjørner av Norge
og verden, og virkeligheten for den saks skyld, befinner
diktene seg uansett, slik som i diktet Alle kan vel sjå.
Må ein alltid finne grunnen
til at det er dis over fjorden
Alle kan vel sjå at det er bomull
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En mild form for surrealisme som har nedfelt seg i
poesien, surrealismen slik den har slått rot i området
nær Høyanger, en arm av Sognefjorden, på Vestlandet,
der poeten trådde sine barnesko. En bygd som slukt av
fjellet, i en dal og en fjord, fra hvor en ung jente som
veksler lekende lett mellom nynorsk og bokmål naturligvis må reise, for eksempelvis å skrive følgende:
Kjenne vatn og luft rundt meg
vere i tang og lukter
sjå fiskar
halde litt sjø i munnen
klemme sund ei tangblære
Alle bøkene er tidløse og snakker utvungent om fortid
og nåtid, barndom og voksenlivet, i samme åndedrag.
Likevel er Hestehov kanskje den samlingen med dikt
som tydeligst snakker om å vokse, om å vokse seg ut
av verden eller den snart for lille barnesengen. Et eksempel (det er vanskelig å velge, jeg ler ofte mens jeg leser),
et utdrag fra et dikt, diktet heter Uvisst;
Eg les den lappen frå deg om
og om igjen: Står det da ikkje
noko meir?
Jeg stanser på nytt ved et av diktene, slutter å le. Der
dukker det opp en Christine som ser ut til å ha dødd.
Hun framstår kanskje, men kanskje ikke, som en forfatteren kjente, til og med godt. Eller tar jeg feil? Det sterke
lyset av sommer som råder i mange av diktene kaster nå
lange skygger. Eg drøymde slutter på følgende måte,
svært trist:
314

Samlede dikt

11-07-08

11:16

Side 315

Endå kjem du berre når eg søv. Eg ønsker alt var
omvendt
og at det at du er borte, var ein draum.
Ganske snart dukker den kjente, skjøre idyllen opp
igjen, og diktet om død og forsvinningen virker nesten
umulig, som noe en tror seg ha sett i mørket.
Iallfall heng eg her i porten
og frys vel fast om du ikkje snart
tilfeldig kjem forbi
Etter å ha lest diktene er det ikke tvil om at leseren
kjenner dikteren personlig. Ikke at hun har fortalt hemmeligheter av noen art, det gir ikke nødvendigvis kjennskap til en person på noen dyptloddende måte, slik
man ofte tror, nei, leseren kjenner Marit Tusvik slik vi
kjenner venner gjennom et langt liv, eller slektninger,
nære slektninger. Og ingen av oss blir vel overrasket
om venner og slekt har hemmeligheter, det er ikke
derved sånn at man sier, nei, nå kjenner jeg deg ikke,
det er noe annet, noe på siden, hva vi vet om en person
og hvor godt vi kjenner henne.
Poeten Marit Tusvik er knyttet til verden på en annen
måte enn den romantiske, bohemske dikteren, med
lengselen etter det usette, den eksistensielle angsten
eller kulden, dragningen, ikke bare mot stupet, men mot
det å kaste seg utenfor, i ensomhet. Tusvik har derimot
nære forbindelser til foreldre, til jord, til slekt, til barn
og slekters gang, til kjærester like mye som kjærligheten
eller det å elske. Selv om det knirker i gulvet, og er
avstand nok mellom plankene til at småting detter ned
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og blir borte, er det hel ved, et gulv, og et gulv i et hus.
Om Gjennomtrekk, som kom etter en ti år lang
pause fra poesien, kan følgende sies: Det virker som et
ønske om å starte noe nytt, gjøre opp status, kvitte seg
med alt gammelt, få ny luft inn i leiligheten eller huset.
Diktene er ikke radikalt forskjellige fra tidligere dikt.
En kan si at Tusvik har blitt smartere, men ikke eldre.
Barndommen er levende, når den dukker opp, i måten
død og fordervelse beskrives på.
Et annet ordforråd presenteres i titteldiktet, det første
i samlingen, og åpner for nye tolkninger av tittelen selv
– ord som dukker opp er knoke, knekke, gjennomborer,
haltende. Noe har skjedd, og det får vi leve med. Når
den muntre, litt slentrende tonen fra tidligere dikt
dukker opp i Heilt utlærd, er det ikke for å snakke om
barndom eller forelskelser, men ekteskapets fallitt. Poeten er mer ensom enn tidligere, i Minelagt, der sluttstrofen lyder,
Ingen lyttar spent
etter mine steg i grusen.
Slik kan det å lese diktene kronologisk, i tett rekkefølge, uten stans ha sine fordeler. Gleden over enkeltdiktet beholdes, men en historie, eller kanskje mer
presist, et liv trer fram. Eller et liv utfolder seg. En viss
resignasjon synes å inntreffe inntil forfatteren, eller jeget ganske nøyaktig midt i diktboka bestemmer seg for
å sette ut på en reise.
Kvinnene i gamle Moxaxar
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Står det i begynnelsen av Under vatn, og jeg lurer på
om stedet fins, slik jeg tidligere har lurt på om jeg-et
virkelig er dikteren. Jeg forsøker å finne Moxaxar på
kartet, med alle tenkelige hjelpemidler, men det fins
ikke. Enten er stedet så lite at det ikke er nevnt, andre
steder enn her, eller så har forfatteren funnet det på,
hvilket selvfølgelig er lov, det er greit, det er bare en
smule overraskende. Moxaxar, ved å lese dette ordet
som kanskje eller kanskje ikke er et sted skjønner jeg
at alt jeg har lest er dikt og kanskje oppspinn, men det
er til å leve med, så lenge det fins steder som Moxaxar
en kan lete etter, der ute, et ord som synger og minner
om at det mest grunnleggende ved disse diktene er
tonen, og tonen og toneleiet er både dypt ironisk og
menneskelig. Det vet den som har lest diktene, den som
har lest slutten på Løfte vet det, hvordan motsetninger
synes å la seg forene i diktene, ironien, humanismen,
humoren med alvoret, sangen med stillheten, og skriften med det leseren på den eller den måten har opplevd
eller med forfatteren skulle ønske seg å ha opplevd, ja,
la det være slutten, la Tusvik selv få siste ord;
Den einarma gitarmakaren
i Cuesta de Gomerez får vente
Men når eg gifter meg
kjøper eg kastanjettar av han!

