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I sin nye diktsamling utvider Halvard Foynes det konvensjonelle diktformatet. Her er dikt med sterke innslag
av det fortellende og her er dikt som nærmest kan kalles essayistiske i sitt anslag. Men tross den store
formmessige bredden er dette en poesi som i sin lavmælte toneføring kommer leseren i møte. Motivene er
hverdagsnære, settingen oftest velkjent: Vi møter mennesker i et nedtonet univers, ved havet, i naturen, i en
lagerbygning eller i en bygate. Observasjon og refleksjon er kjennemerker hos Foynes, diktene hans preges av
et våkent blikk for nyanser og forskyvninger i naturen og kulturen. Under det skrevne synes å hvile en undring
over tilværelsen og en søken etter små glimt av det uutsigelige, det uhåndgripelige.
Min profetiske ånd hviler over dette landet. Jeg sender mitt ord over Norge, og det skal skape hva det nevner
på et hvert sted, der det proklameres.
31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så har jeg vært lat, da.). Det er så mye styr med jula,
bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det. DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye
eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Som dere sikker har lagt merke til,
har flere og flere av bana våre begynt med briller. Uten at vi helt vet hvem eller hvor det kommer ifra, har alle
barna relativt.
Vi har bygget et Naturhus og en selvforsynende hage på Sandhornøya i Nordland. Prosjektet er sterkt inspirert
av arkitekt Bengt Warne, den russiske Bokserien The. Lager russelåter på stabbur; Moelven kvitt elektrisk
tapssluk; 16 kuer døde etter å ha blitt blyforgiftet «18. januar 2016 døde mamma klokken 6 om morgenen.
Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.

Les mer Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt
kroppsspråk

