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”Ja, du må gjerna le 
tru at du vett beskjed 
Du ser’kje kem eg e, og takk for det  
 
AV: Jan-Erik Østlie  
 
Så spel dine kort som best 
Lag deg en forhåndstekst 
Snart e du paying guest i Ville Vest  
 

 
Det er musikken også, dette er Vamp på sitt beste. Det er melodisk, det er vakre 
ballader, det er folkerock – det er til sammen tolv spor, og det er irsk.  
 
Vamp har alltid vært inspirert av fløyte- og felespilende musikk fra den grønne 
øya i vest. På denne CDen får de også på noen spor hjelp av 
Kringkastingsorkestret.  
 
Her er perler på høyde med tidligere hits som ”Tir na noir”, ”Våken drøm” og 
”Månemannen”. Min favoritt på ”Siste stikk” er ved siden av det allerede nevnte 
tittelsporet ”Denne uro”, en svært vakker ballade. Sterk er også 
kjærlighetssangen ”Eg ser deg overalt”.  

”Eg ser deg overalt 
i kvart fotefar i støvet 
i byttedyr som falt 
der jungelloven gjaldt 
og i livet laust på prøve.”  

Vampgutta lager all musikken (det meste står Øyvind Staveland for), men 
ganske sjelden tekstene sine sjøl. Denne gangen har de, som mange ganger 
tidligere, fått hjelp av poeten Kolbjørn Falkeid – et lurt valg.  
 
Når dette leses, er dessverre norgesturneen så godt som over (de som bor på 
Sandnes kan glede seg til konsert 8.-9. desember). Vamp er også blant landets 
beste live-band, så nå kan de ha det så godt de som ikke kjente sin 
besøkelsestid. Eller Vamps.  
 
Skjønt, Vamp kommer sikkert igjen. Som de har gjort i år etter år. Helt siden de 
debuterte med ”God morgen søster” i 1993.  

Ja, kryss meg om du kan, min venn 
Du gjør det aldri om igjen. 
Bak bånnen av mitt blåe blikk 
der vente eg på siste stikk.  

Om det er noe av det siste du gjør: stikk og kjøp denne CDen! 

Lyrikken er av Ingvar Hovland som 
har levert halvparten av tekstene til 
”Siste stikk”, haugesundgruppa 
Vamps sjuende studioalbum/CD (og 
niende CD totalt). Flotte tekster alle 
sammen.  

Vamp: 
Siste stikk 
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