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Blanke ark 

Jeg stirret på skjermen foran meg. Jeg hadde akkurat satt det siste punktumet, og begynte å 

reise meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg var nesten lettet. Vanligvis klarte jeg ikke å skrive 

mer enn noen få avsnitt før jeg måtte legge alt fra meg. Disse tankene hadde kommet oftere 

og oftere, og da spesielt når jeg satt meg ned for å skrive. Det som hadde begynt som en 

roman, hadde endt opp som en novelle. Jeg gikk for å lage meg en kopp te, og tenkte over 

livet mitt. Jeg var en patetisk skapning av kjøtt og bein, som overlevde ved hjelp av Nav. Etter 

jeg hadde betalt alt som måtte betales gikk jeg til den samme bokhandelen, kjøpte samme te, i 

den samme butikken, satt meg på den samme kaféen, og bestilte et horn med ost og skinke. 

Som vanlig.  

Og jeg skrev. Ikke at jeg noen gang kom til å få noe utgitt, men det var en befriende følelse å 

kunne skape noe eget. Jeg tenkte noen ganger på å søke jobb, men etter sist gang visste jeg 

ikke om jeg kunne takle det. Når til og med den lokale joker-butikken ikke vil ha deg, bør du 

kanskje ta det som et tegn. Andre hadde kanskje tatt det som et tegn på å kanskje utdanne seg 

videre. Jeg tok det som et tegn på at ingen ville ha meg.  

Kanskje jeg bør ta en tur ut, for å friske opp hjernen. Men først en kopp te. Nei, den kan jeg ta 

mens jeg leser gjennom det jeg har skrevet. Jeg tok på meg den ene rene t-skjorten jeg hadde, 

og hadde akkurat åpnet døra da jeg så naboen min komme opp trappa i vinterklær. 

«Er det så kaldt ute?» Spurte jeg henne.  

«Ja, har du ikke sett ut vinduet i dag? Det snør jo» kom det kjapt tilbake.  

Hun åpnet døra til leiligheten sin, mens jeg sto og stirret på den nå tomme trappen. Jeg gikk 

inn igjen og lukket døra, tok på meg jakke og skjerf, og gikk ut. Mens jeg gikk nedover så jeg 

ut vinduene i trappeoppgangen, og det viste seg at jo, det snør ute.  

Det første som slo meg når jeg åpnet ytterdøra var vinden, tett etterfulgt av en hel del snø. 

Nesten før jeg var ute av døra smalt den igjen, og jeg begynte å gå nedover gata, i retning 

parken. Jeg hadde så lyst til å oppleve andre farger enn grått, men ettersom vinden blåste mot 

meg måtte jeg gi opp etter bare noen få skritt. Jeg begynte å gå oppover gata i stedet, men jeg 

hadde ikke gått mer enn et kvartal før jeg fikk lyst til å snu tilbake. Oppover gata var det 

ingenting av interesse, og jeg hadde tross alt fått puste i nesten frisk luft.  

Jeg bet tennene sammen, knep igjen øynene, og begynte å gå nedover. Jeg brukte all min 

styrke på å få opp døra, og forbannet heisen. Den måtte jo være stengt for vedlikehold akkurat 

når det verste været kom. Jeg begynte på den lange turen opp i femte etasje, og fikk mer tid til 

å tenke.  



Side 2 av 18 
 

Hva om jeg hadde drept meg selv? tenkte jeg. Det hadde vært en trist begravelse. Hvis jeg tar 

vekk familiemedlemmer som egentlig ikke har lyst til å være der, tror jeg presten hadde vært 

den eneste til stede. Jeg kan ikke komme på noen som hadde blitt faktisk lei seg om jeg døde. 

Joda, selvfølgelig hadde folk blitt triste. Det er bare det at de hadde blitt sånn ‘høflig’ triste, 

en maske de tar på seg for ikke å virke som forferdelige mennesker. Jeg har egentlig ingenting 

å leve for. Hvis jeg hadde hatt råd hadde jeg garantert vært alkoholiker eller rusmisbruker, 

men den gang ei. Jeg gikk inn døra, og forberedte meg på å dø.  

Det var en ganske merkelig følelse, det å vite at om kanskje 20 minutter til kommer jeg til å 

ligge på gulvet der borte, uten pust eller puls. Jeg hadde ikke brukt lang tid på å bestemme 

meg for hvordan jeg skulle dø. Jeg hadde lyst til å se gjennom avslutningen på historien min 

før jeg døde, for å forsvinne med et smil om munnen. I tillegg til at det var det letteste valget. 

Jeg hadde jo tross alt kuttet i håndleddene mine før, det kunne ikke være så stor forskjell å 

kutte andre veien, kanskje også litt dypere. Jeg gikk inn på kjøkkenet, og fant den skarpeste 

kniven i skuffen.  

Jeg gikk bort til pulten min, og satte kniven mot håndleddet. Bare å bli ferdig med det, før jeg 

begynner å angre. Akkurat idet jeg kjente blodet renne ut av kroppen min for første gang på 

lenge, hørte jeg mobilen vibrere.  

‘Du har fått en match’. Virkelig, Tinder? Nå? Jeg la kniven i den andre hånden, og håpte at 

den fortsatt fungerte godt nok til å kunne kutte et håndledd. Jeg glapp kniven etter det andre 

håndleddet, og så at det var den ene jenta jeg hadde trodd var uoppnåelig, i hvert fall for meg. 

Selvfølgelig. Jeg gikk gjennom vår første date, som aldri kom til å skje, men merka at synet 

ble dårligere. Jeg rettet oppmerksomheten mot datamaskinen, mens følelsen av anger ble 

større.  

Litt sent å angre nå, tenkte jeg, mens bloddammen på gulvet ble større. Det siste jeg så før jeg 

mistet bevisstheten var pc-skjermen min: Side 11 av 11. 1 ord. 
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Jeg bestemmer selv 

Når jeg kommer, ligger duken klar, skitten. Når jeg kommer, tenner du lysene. Og når jeg 

kommer, har middagen vært kald i en time. Når jeg kommer er døren for lav, trappen for 

smal. Speilet har blitt forsøkt vasket, for å kunne ta imot ansiktet mitt.  

Når jeg drar, er duken borte. Når jeg drar, er lysene brent ned. Og når jeg drar, er middagen 

spist opp. Når jeg drar er døren fortsatt for lav, trappen fortsatt for smal. Og speilet har gått 

tilbake til sitt vanlige, støvete jeg, for å skjule ansiktet ditt. 

Moren min lærer meg å lyve. Og jeg løser meg opp i unnskyldninger. Snarveier gjennom 

krattet. Omveier gjennom skogen. Jeg lurer henne, hun merker ingen forskjell. 

«La meg gå. La meg slippe»  

Kunne rosene på kaffebordet sunget, hadde de sunget om luft og kjærlighet. Kunne de hvisket 

hadde de hvisket om solen. Kunne de ropt, hadde de ropt på nytt vann i vasen. ‘Nytt vann i 

vasen, for faen!’ 

Hun vil ha meg tilbake, fordi jeg har begynt å styre mitt eget liv. Jeg aner ikke hva hun vil ha 

meg tilbake fra. 

«Jeg bestemmer selv», sier jeg. Alt for lenge har jeg latt meg styre av andre, latt andre 

bestemme hva jeg skal gjøre, uten å si hvorfor. Hun klarer ikke å tro på meg. 

Ikke faen om jeg er vakker. Øynene mine har fargen til mose, og øyenbrynene mine klarer 

ikke å skjule det selv om de er større enn rompa til Kim K. De andre jeg treffer hos vennene 

mine er der for kroppene deres, jeg er der fordi de liker selskapet mitt. Har du sett meg? 

Kroppen min er forferdelig.  

«Tough luck, mamma. Jo mer du drar noe mot deg, jo lengre fra deg går det». 

Jeg kommer til å klare meg. De bryr seg om oss. Du kommer ikke til å hjelpe meg, du 

kommer til å tvinge meg til å dra steder hvor andre tvinger meg til å ‘få livet på rett vei’. Hva 

om den veien jeg går nå er den veien jeg vil gå? Gjør ikke det den til den rette? Og jeg prøver 

ikke å glemme eller gjemme meg selv, jeg viser meg frem.  

«De lar oss velge hva vi vil gjøre selv. De gir oss sjansen til å bli mennesker med fri 

vilje» 



Side 4 av 18 
 

Hva om vi har lyst til å gi kroppen vår en glede som foreldrene våre aldri kunne gitt oss, med 

mindre de hadde hatt lyst til å havne i fengsel. 

Jeg drikker meg full hver kveld fordi jeg liker det. Jeg sniker meg hjem klokka tre om natten 

fordi du sover og ikke kan høre meg. Jeg blir ikke dømt etter utseende fordi jeg ikke er bra 

nok. Jeg er der for å ha noen som objektivt kan dømme andre etter utseende, og for å gi 

venninnene mine noen de kan snakke med som forstår hva de snakker om når de snakker om 

‘jenteting’.  

Jeg bor hos deg fordi senga er mye bedre, og fordi jeg får en pause hvor jeg kan tenke på hva 

jeg skal si til venninnene mine om ungdomsskoleproblemene deres. Jeg kan si til dem at alt 

blir bedre til neste år, eller om to, tre år til, når de endelig kan slippe stresset.  

Kanskje dere voksne ikke liker det, fordi vi ikke er det dere forventet. Alt stresset vårt 

kommer fra voksne, som sier ‘gjør ditt’, og ‘gjør datt’. Lærerne tvinger på oss kunnskap vi 

ikke har spurt om, og som vi aldri kommer til å trenge. Dere har alltid hatt lyst til å kontrollere 

livene våre, for at vi skal kunne bli som dere; triste, utbrente førtiåringer som sleper seg til 

jobb hver dag fordi dere har en ‘problemunge’ som vil noe annet enn dere gjorde. Dere 

tvinger oss til å bare eksistere, uten å bry dere om at vi har lyst til å leve, at vi vil gjør noe 

annet, noe som får oss til å være fri for en gangs skyld. Fri som fuglen. 

------------------------------------------------------------------ 

Når datteren min kommer hjem, ligger duken på bordet. Når hun kommer hjem, er lysene tent. 

Og når hun kommer hjem, er middagen ferdig. Når hun kommer hjem er døren høy og porten 

vid. Til og med speilet står klart til å ta på seg ansiktet hennes.  

«Kom tilbake», prøver jeg å si. «Jeg trenger deg». 

Datteren min har lært seg å lyve. Hun prøver seg på unnskyldninger. Det finnes ingen kratt å 

ta snarveier gjennom. Omveiene går ikke gjennom skogen. Hun lurer bare seg selv. Ingen sier 

til henne at hun forandrer seg.  

«Bare kom, vær så snill». 

Rosene mine synger ikke, de ber om frihet. De kan ikke hviske, men snakker om skyene som 

kommer. De kan ikke rope, men lengter etter regnet som aldri kommer.  

Jeg har alltid latt henne bestemme selv.  
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«Kan du huske noe jeg tvang deg til å gjøre? Jeg vil bare hjelpe deg». Det livet hun 

lever nå, den veien hun ser ut til å fortsette på kommer ikke til å vare.  

«Du kan ikke glemme deg selv, du kan ikke gjemme deg selv, uansett hvor mye du 

sier til deg selv at du gjør det motsatte». 

De eneste hun viser seg frem til er menn som ser etter jenter som henne, som bare vil ha dem 

for kroppene deres. De liker å ta vare på dem fordi de er unge, vakre, og ikke vet nok til å 

forstå at de ikke bryr seg om dem, bare om rompene, puppene, og fittene deres. 

Hun snakker om ‘jenteting’ med de andre jentene der fordi de må holde sammen i det hullet 

de har begynt å kalle hjem. Hun prøver å snakke med dem om skole, men de er i en ond 

spiral, de drar hverandre bare lengre og lengre ned. Jeg vet at hun ikke har lyst til å bo hos 

meg, men hun får gratis mat, så hun overlever noen få timer frem til hun har spist 

frokost/lunsj før hun går ut igjen.  

«Kroppen min er forferdelig. Uansett hva du sier», har hun sagt til meg. Det er ikke 

rart hun har dårlig selvtillit når hun hele tiden er sammen med folk som kun dømmer jenter 

etter utseende. Det er derfor hun drikker seg full hver kveld og prøver å snike seg inn klokka 

tre om natten. Jeg kan høre henne. 

Hun sier at de gir dem en glede vi som foreldre aldri kunne gitt dem, fordi vi hadde havnet i 

fengsel. De forstår ikke at de som faktisk gir dem den ‘gleden’ også hadde havnet i fengsel 

om de bare hadde turt å innrømme at det er ulovlig. Men det gjør de ikke, for de er blitt 

avhengige av dem, avhengige av voksne som aldri i livet vil dem noe godt. 

Hun sier at «jeg er fri, fri som fuglen». Det hun ikke forstår er at fugler blir tatt vare på av 

foreldrene. Hun har flydd ut lenge før hun er klar, og trukket seg til andre som påstår at de tar 

vare på henne, og ‘venninnene’ hennes. 
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Den blå timen 

Ute har den blå timen begynt. Den timen som har blitt lengre og lengre disse siste par 

månedene. I takt med at den har blitt lengre har den også blitt lysere, og når den endelig 

slutter har den godt fra å være så lys rosa at det nesten er hvitt, til en mørk blå som ligger i en 

time eller to før den igjen blir rosa, og så gul, og så blåhvit. 

«Jeg vet hvem du er», hadde han sagt. Jeg hadde ikke vært hjemme på flere år, og i løpet av 

den tiden hadde jeg forandret meg så mye at jeg knapt visste hvem jeg selv var, mye mindre 

denne mannen som hadde stått på trappen utenfor døren min og påstått at han visste hvem jeg 

var. Kanskje han forvekslet meg med noen andre han hadde kjent; ja, det var sikkert det. Men 

det var et eller annet med munnen hans som fikk meg til å tvile, måten den så vidt hadde 

åpnet seg når han snakket, som om han hadde noe i munnen han ville skjule. Det hadde 

minnet meg om en jeg hadde gått sammen med de første årene på barneskolen, en som 

snakket på nøyaktig samme måte, men han hadde jo flyttet når vi var ti, faren hadde fått seg 

ny jobb langt oppe i nord, og selvfølgelig hadde han tatt med seg familien, det var jo det man 

gjorde når man hadde en ti år gammel sønn og ei kone som ikke ville skille seg fordi troen 

hennes ikke tillot dets. Likevel sto det en mann på døra med samme talemåte som han alle i 

klassen likte like lite. Han drev jo ikke med det gutter på vår alder skulle gjøre, fotball, for 

han var for opptatt med å sitte hjemme og lese voksenbøker, og sikkert skolebøker også. For 

hvordan ellers kunne han få alt riktig på alle prøvene og testene? 

Jeg lurte på om han kom til å komme tilbake i morgen, for å prøve å overbevise meg om at jo, 

vi vet hvem hverandre er, vi gikk jo tross alt på skole sammen fra vi var seks til vi ble ti år 

gamle. Jo mer jeg tenker over det jo sikrere blir jeg. Han som rundt lunsjtider hadde ringt på 

døren min og sagt at han visste hvem jeg var, var den samme gutten som hadde flyttet med 

faren til Lofoten. Men hva skulle han gjøre her? Den eneste grunnen til at jeg var her var fordi 

mora mi fylte seksti, og mora hans hadde jo også blitt med.  

Den blå timen hadde vart i kanskje halvannen time, og jeg bestemte meg for at jeg like godt 

kunne sitte ute, for selv om det ikke var noe kaldere, var det friskere, og jeg hadde ikke noe 

bedre å finne på. Jeg kunne kanskje til og med sovne ute på plenen, noe jeg ikke hadde gjort 

siden før konfirmasjonen, utsikten mot horisonten fantastisk, når solen går ned og det rosa og 

gule lyset speiler seg over havet.  
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Nesten sommer 

Jeg følger stien, det er snart sommer. Fuglene kvitrer, jeg må bøye meg for knekte trær, jeg får 

blader i ansiktet, det hadde vært storm i vinter. Det ligger små greiner i det som har lyst til å 

være sti, jeg knekker noen av dem når jeg går, men jeg prøver å unngå dem, de har hatt det 

ille nok fra før, tenk å bli dratt vekk fra stammen, fra familien, bare fordi det blåser litt ekstra 

kraftig. Jeg tråkker i noe vått, ser ned og oppdager at det renner en liten bekk ned mot den 

større bekken jeg går ved siden av, og jeg har tråkket rett i den. Jeg klarte å unngå de få 

stedene hvor myren ikke hadde tørket ennå, men en bekk, ganske liten til og med, klarer jeg å 

tråkke i.  

 

Musikken runger i ørene mine, jeg hadde passet på å lade headsettet før jeg gikk slik at jeg 

ikke trengte å høre på fuglekvitter mer enn nødvendig. Some times, quiet is violent, synger 

han, han som oftest har vokalene i twenty one pilots, bandet som egentlig er en duo. Det 

stemmer ganske bra, for mye stillhet kan være helt forferdelig, det er derfor jeg hører på 

musikk, for hvis ikke fuglene hadde kvitret hadde det vært helt stille, og jeg hadde måtte tenkt 

over livet mitt, det helt gjennomsnittlige livet mitt.  

Jeg liker egentlig bedre å gå i byer, spesielt de litt store, for selv om jeg ikke har noe musikk 

så kan jeg fortsatt få pause fra tankene mine fordi det alltid er noe som skjer rundt meg. Det 

aller beste er å gå i byen sent på kvelden, med musikk på ørene, for da kan jeg se meg rundt 

på nattelivet og konsentrere meg om musikken og ingenting annet, slik at tankene mine får en 

pause fra det helt gjennomsnittlige livet mitt, de kan vente til jeg drar hjem, tenker jeg, tenker 

at jeg får heller drømme om det, jeg husker aldri drømmene mine uansett.  

 

Ved siden av det som begynner å nærme seg en sti ligger det noen gravsteiner, de er i 

overraskende god stand med tanke på at den nyeste har navnet til en person som døde midt på 

1800-tallet. Another one bites the dust begynner å spille, bassintroen på den sangen er helt 

fantastisk, har alltid vært det, og etter jeg så Bohemian Rhapsody, filmen om Queen, eller 

egentlig Freddie Mercury, har jeg bare likt den enda bedre, for scenen hvor de viser hvordan 

det ble skapt var bare helt fantastisk, det er et øyeblikk jeg kommer til å huske resten av livet, 

det hvor Ben Hardy spiller trommene til sangen, han sitter og nikker rytmen han spiller, med 

en halvbrent sigarett i munnen, og jeg husker jeg tenkte at ‘ingen i den filmen kommer til å 

nærme seg å være så kjekk som han er akkurat nå’.  
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Jeg føler det er litt ironisk egentlig, å høre Freddie Mercury synge Another one bites the dust 

mens jeg ser på gamle gravsteinene, de som lå under gravsteinene når de var der de skulle har 

jo tross alt 'bitt i støvet' alle sammen, de er kanskje til og med blitt til støv, eller i hvert fall 

nesten.  

 

Jeg bør nok snu snart, jeg nærmer med slutten av denne liksom-skogen, jeg ser 

parkeringsplassen til den nedlagte fabrikken foran meg, og området uten natur er ikke stort 

nok til at det skjer noe, spesielt siden man ikke trenger manuelle bilfabrikker lengre. 

Parkeringsplasser generelt er ikke de beste tenkeplassene uansett, det er ingen aktivitet 

bortsett fra når folk kommer og går derfra, og de er ikke spesielt vakre steder, 

parkeringsplasser, bare asfalt og brukte biler.  

 

Jeg gleder meg virkelig til jeg kommer hjem slik at jeg kan få lagt meg ned, jeg merker at jeg 

har brukt alt for mye mental energi på denne korte gåturen, det er så mange sanseinntrykk jeg 

ikke får til vanlig, det er ikke mange veltede trær og grunne bekker i bysentrum.  

 

Every teardrop is a waterfall. Jeg er helt enig Chris, eller Mr. Martin som jeg kanskje bør 

kalle ham, jeg kjenner ham tross alt ikke, har bare hørt stemmen hans og sett en og annen 

musikkvideo, jeg vet ikke om det er nok til å kunne omtale ham med fornavnet hans, selv om 

han er kjendiser. Men ja, hver tåre er virkelig en foss, jeg merker det skikkelig godt de få 

gangene jeg gråter, det er som om alt jeg har hatt lyst til å gråte av men ikke fått øynene våte 

nok, alt kommer ut av en bitteliten ting, som kanskje ikke er verdt å gråte for, men alt som har 

bygd seg opp inni meg og bare har lugget og ventet i flere måneder, kanskje til og med et år 

endelig slipper fri og bare flommer ut, akkurat som en foss.  

 

Jeg slår meg i ansiktet, myggen har begynt å komme. Eller, den har vært her ganske lenge, 

men jeg har liksom ikke tenkt over det før den ene tenkte at 'jeg er litt sulten, oi, der er det 

noen, han har sikkert noe deilig blod jeg kan spise'. Det kan være blodet mitt smaker godt, 

men myggen burde nok tenkt litt mer før han bestemte seg for ansiktet mitt, burde tenkt på 

muligheten for å dø. Eller kanskje den tenkte på det, at den hadde lyst til å drepe seg selv, vi 

vet jo ikke hva dyr og insekter tenker, det kan jo være de sliter med samme tingene vi gjør. 

Kanskje den nettopp slo opp med kjæresten, eller den er så traumatisert etter den så en venn 

bli slått at den ikke så noen annen utvei enn å drepe seg selv.  
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You can get addicted to a certain kind of sadness, synger Gotye, det stemmer sikkert det også. 

At man blir avhengig av å være trist, og at man vitser om å være trist for at de rundt deg ikke 

skal bekymre seg, men de skjønner at du faktisk er seriøs og ikke vitser selv om du smiler og 

ler av det for øynene viser den egentlige sannheten, men du fortsetter å late som, for selv om 

du skjønner at alle vet at det ikke er vitser må du bare vitse likevel, for kanskje det til slutt blir 

vitser og ikke seriøse tanker forkledd som vitser om det helt gjennomsnittlige livet ditt som 

egentlig er mye verre enn det, men du kan jo ikke vise det, du vil jo ikke at vennene dine, at 

familien din skal bli trist.  

 

Jeg bøyer meg langt ned for å unngå et ekstra stort tre, og når jeg ser ned på bakken innser jeg 

at jeg står midt i en klump av trekløver. Jeg ser ingen firkløvere, men det kan være det 

samme, det er så lenge siden jeg har spist trekløver at jeg plukker opp noen og putter dem i 

munnen. De er ikke like sure som jeg husker, smaker ikke like mye, men bare det å spise dem 

bringer tilbake minner fra når jeg var mye mindre, når jeg ikke visste hva ordentlig tristhet 

var, når jeg trodde at det å være trist betydde å ikke få den legen du hadde lyst på, eller når du 

mistet kosebamsen din.  

 

Jeg blir våt på den andre foten nå, jeg har tråkket i myren nå, ikke en liten bekk, conversene 

kommer til å bli skitne nå, ikke bare våte. Nå er begge sokkene mine våte og selv om den ene 

bare er litt våt på sålen er den andre fortsatt våt helt opp til ankelen, og jeg må henge sokkene 

opp til tørk til og med før jeg får vasket dem, jeg kan ikke bare slenge dem inn i 

vaskemaskinen når jeg kom hjem slik jeg hadde tenkt.  

 

Når jeg endelig kommer hjem, turen hadde vært lengre enn jeg trodde, merker jeg sulten 

gnage, det virker som om magen fysisk blir mindre, den skrumper seg inn som et alt for 

gammelt eple. Jeg har lyst til å spise opp alt jeg har i både kjøleskap og alle andre skap, men 

jeg tar bare et glass vann, raskt etterfulgt av et glass appelsinjuice, av den typen med litt 

tykkelse, ikke bare vann med smak, for å forberede magen på at ‘nå kommer det mat’, slik at 

den ikke blir satt ut av alt som kommer, du må bygge magesekken opp litt og litt, ikke 

sprenge den. Jeg ser på kjøleskapet og lurer på om jeg skal åpne det, kanskje hente noen 

skiver brød først, og så spise meg full, men tenker at jeg må se om jeg har noe godt å ha på 

skivene, og siden det ikke er noe som frister akkurat nå ender jeg opp med et eple. Det er ikke 
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så stort, og det er litt for kaldt, men det er sukker, og litt andre ting også. Jeg tror det er viktig 

for meg å fylle magen med sukker, jeg merker i hvert fall en forbedring med en gang jeg tar 

det i munnen, til og med før jeg svelget biten jeg tok. Det startet egentlig når jeg følte vannet 

renne ned spiserøret, og ble enda litt bedre med juicen, men nå, som jeg fikk noe med 

ordentlig tekstur kom jeg til himmelen.  

 

We don’t read and write poetry because it’s cute, we read and write poetry because we are 

members of the human race. Jeg tror det er fra Dead Poets Society, en film Robin Williams 

var med i, men jeg hører det fra en hymne dedikert til ham etter han døde, en sang 

sammensatt av ting han har sagt i filmene sine. Jeg liker spesielt dette, fordi, som han også 

sier: The Human race is filled with passion, poetry, beauty, romance, love, these are what we 

stay alive for. Det er et så fantastisk sitat, fordi det er så sant, at grunnene til at poesi, og 

litteratur generelt i det hele tatt eksisterer er fordi vi som mennesker er fylt med lidenskap, 

romanse, kjærlighet, alle ting som leder til vakker litteratur, og for så vidt sanger også, som 

egentlig bare er dikt med litt ekstra melodi til. Sanger er for så vidt noe helt spesielt, men det 

er en grunn til at de beste sangene ofte blir snakket om på grunn av teksten, ikke melodien 

som bringer teksten frem. Som i Make it Stop av Rise Against, som handler om noe de har 

kalt September Children, hvor fem ungdommer, den yngste av dem tretten år alle tok livet sitt 

i løpet av september måned i året 2010, fordi de ble mobbet for å være forelsket i noen med 

samme kjønn og ikke så noen annen utvei enn en pistol, et tau, eller en bro over en hovedvei. 

Melodien er vakker, og aggressiviteten i den bringer virkelig frem budskapet om at ‘vi må 

stoppe dette, vi kan ikke la den neste generasjonen ta livene sine’. Teksten er likevel det 

viktigste, for uten den hadde det bare vært en hvilken som helst punk-sang. Og uten teksten 

hadde heller ikke effekten av å dimme instrumentene, eller å fjerne dem helt mot midten av 

sangen blitt den samme, jeg synes faktisk den lille passasjen er den sterkeste i hele sangen, 

hver gang jeg hører den får jeg lyst til å gråte, men øynene vil ikke tillate det, selv om det å 

høre navnene til fem ungdommer man vet tok livet sitt på grunn av noe som enkelt kunne vært 

fikset om man bare godtok at folk er forskjellige, og hvor gamle de var når de drepte seg selv, 

den eldste 17 år, den yngste ikke mer enn 13. Det er bare helt forferdelig å tenke på, og jeg 

skulle virkelig ønske øynene mine ble våte lettere, for når du hører at en 13-åring tok livet sitt 

får du bare en klump i halsen, brystet og alle andre steder man får triste klumper. Han hadde 

hele livet foran seg, hadde ikke en gang begynt på High School, og døde på sykehus etter 

skader fra et selvmordsforsøk.  
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Det vil jeg si er grunnen til at poesi, til at litteratur, eksisterer. Fordi den lidenskapen vi har 

kan brukes til både vondt, som når man blir så lidenskapelig opptatt av at noen ikke liker 

samme kjønn som dør, eller godt, som å lage en sang som setter lys på saken, for å forhindre 

at ting som dette skjer igjen.                                                                                         

 

Ute er det fortsatt lyst, selv om klokka nærmer seg halv elleve om kvelden, et av de sikreste 

tegnene på at det snart er sommer. Gresset er blitt grønt igjen, blomstene begynner å dukke 

opp, det går an å lese ute, uten annet enn en tynn bukse på, ingenting på overkroppen for å få 

tilbake fargen man mister hver vinter, når man går med tykke svarte hettegensere hver dag. 

Til og med her i Norge får vi nyte sommeren, sommeren som snart kommer, med blå himmel 

til klokka ett, en temperatur over tjue grader og ingen skyer som hindrer kroppen i å bli litt 

mindre hvit.  
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Noen skal dø 

 Han så nesten død ut der han lå. Hadde det ikke vært for at brystet hans gikk opp og ned i en 

sakte, rolig rytme, kunne man nesten bli fristet til å ringe etter en ambulanse der han lå uten 

en mine i det vanligvis så uttrykksfulle ansiktet hans, på ryggen uten å gjøre tegn til å bevege 

seg. Pusten hans gikk så stille at det eneste du hørte var den konstante bakgrunnsstøyen som 

kommer fra påskrudde apparater. Det er ikke noe man vanligvis hører, fordi man alltid har 

andre ting å høre på, andre ting å konsentrere seg om, men hvis du hører godt nok etter i et 

helt stille rom ville du hørt den; en konstant, liten lyd, som ikke kan sammenliknes med noe 

man vanligvis hører. Den kunne minne litt om støyen som kommer fra en analog radio når 

man prøver å finne riktig frekvens, bare mye lavere.  

 

 

Joakim så seg rundt, det var ingen der, gatene var helt tomme. En perfekt natt for et mord. Om 

det var noen andre som skulle dø eller bare ham selv hadde han ikke bestemt seg for helt 

enda, men noen skulle dø i natt, det var sikkert. 

Han begynte å gå nedover gata. Han hadde gjort det samme tidligere i dag, hørt på alt pisset 

folk snakket om, sett på klærne gjennom butikkvinduer. En av dem som går her kommer til å 

dø i natt, hadde han tenkt. Han så seg rundt igjen. Ingen hadde dukket opp ennå. 

Det tok ikke lang tid før han hadde gått helt ned til gatens ende, uten å se en eneste sjel. 

Restaurantene var stengt, og selv om han kunne gått til en annen gate, en gate hvor det var 

barer og klubber, hadde han uansett ikke hatt mot nok til å gå inn og starte å slå ned folk rundt 

ham, da hadde bare politiet blitt ringt, og han hadde ikke fått oppnådd noe som helst.  

Han snudde og begynte å gå oppover gata igjen, han begynte å bli desperat etter å se et annet 

menneske, men ingen dukket opp. Selv om han hadde lovet seg selv at noen skulle dø i natt, 

om det var han selv eller andre hadde han ikke lyst til å drepe seg selv, ikke egentlig, selv om 

han tenkte på det hele dagen. Han vitset om det, og prøvde å få det til å virke seriøst, selv om 

det var en vits, men fortsatt seriøst. Han gjorde det for å se hvordan folk reagerte, om de ble 

så bekymret at de tvang han til en psykolog, fordi de så at det ikke var vitser, ikke egentlig.  

Han hadde lyst til å drepe seg selv, men egentlig hadde han ikke lyst til det, han var ikke 

modig nok, hadde aldri vært modig nok til å gjøre noe som helst.  
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Kanskje han kunne bli modig i natt, at han kunne klare å gjøre noe han hadde lyst til selv, ikke 

det han trodde andre ville at han skulle gjøre. Men hva skulle han gjøre. Han hadde jo bestemt 

seg for at noen skulle dø i natt, og siden det fortsatt ikke hadde dukket opp noen ga han seg 

selv fem minutter til, fem minutter før han drepte seg selv.  

De fem minuttene måtte han bruke produktivt, for det var ingen måter å drepe seg selv på som 

virket gjennomførbare slik det så ut nå. Han hadde ingen sovepiller eller andre former for 

medisiner, han hadde ingen kniv eller pistol, han kunne ikke drukne seg selv, vannet var ikke 

dypt nok, det gikk ingen tog, byen var ikke stor nok for en undergrunn, bussene kjørte for 

sakte, hovedveien var så å si tom, han var ikke flink til å klatre til å kunne kaste seg selv fra 

en høy bygning.  

«Frys!» hørte han bak seg. Han snudde seg sakte, og så at det sto en mann i svarte klær der. 

En blank pistol var rettet mot Joakims ansikt. «Har du penger på deg?» spurte mannen. «Nei», 

svarte han.  

«Hva med en mobil, eller en lommebok med bankkort, har du noe som helst?»  

«Jeg har faktisk en lommebok med et bankkort i, koden står til og med på en lapp på 

det, jeg er så glemsk skjønner du» 

«Hvis du gir meg den nå, og glemmer at dette skjedde, så skal jeg spare livet ditt» 

«Skyter du meg hvis jeg ikke gir deg lommeboka?» 

Mannen begynte å bli virkelig irritert nå, det virket i hvert fall slik på måten han senket armen 

med pistolen og vred på hodet, som om han ville himle med øynene uten å vise ansiktet. «Jeg 

skal gi deg en siste sjanse, gi meg lommeboka nå, og ingenting skjer» 

 «Skyt meg», sa Joakim. 

 «Hæ?», spurte mannen. 

 «Skyt meg. Jeg har tenkt at noen skal dø i natt, og det kan like gjerne være meg, jeg 

kommer uansett ikke til å klare å ta fra deg pistolen.» 

 

 

Han så død ut der han lå. Brystet hans gikk ikke opp og ned i en sakte, rolig rytme. Om det 

hadde vært noen i nærheten hadde de blitt fristet til å ringe en ambulanse. Han lå på ryggen 

uten en mine i det som en gang hadde vært et uttrykksfullt ansikt. Den ene siden av hodet ble 

stadig mer dekket av blod. Pusten hans, som tidligere hadde vært så stille at man nesten ikke 
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kunne høre den gikk ikke lengre. Byen var uvanlig stille denne natten. Hvis du hørte godt 

etter kunne du kanskje høre løpende føtter langt unna. Ingen lys gikk på i vinduene. Ingen løp 

ut fra bygningene, byen var uvanlig stille. 
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Slutt 

«Jeg har jo sagt at jeg er lei meg sånn 1000 ganger!» Ja, sikkert Trond.  

«Dere holdt på i et år! Et jævla år Trond! Og jeg får vite det av mora di, av alle 

personer. Mora di! Du er helt umulig. Det slutt. Nå kan du bli sammen med hun hora som 

tydeligvis er så sykt mye bedre enn meg. Hade.» 

Jeg tok jakka mi fra kommoden i ganga og gikk ut. Ikke faen om jeg setter en fot inn der 

igjen. Parfymen får han heller beholde, som et minne. Sånn at han har noe å se på når hun 

andre gjør det slutt, og han kommer krypende tilbake. 

«Pappa, kan du komme og plukke meg opp hos Trond? Vi slo akkurat opp.» 

«Har det skjedd noe? Dere virket jo så glade sammen sist gang jeg traff dere.» 

«Jeg kan fortelle om det i bilen. Kommer du?» 

«Ja, jeg er der om et kvarter.» 

Jeg så bilen hans sakke ned, før den stoppet helt ved fortauskanten jeg satt på.. Når jeg åpna 

døra så han på meg med et slags bekymringsfullt, trist ansikt.  

«Hva var det som skjedde?» Spurte han. 

«Det viste seg at dagen etter vi hadde feira en måned sammen hadde han truffet ei jente på 

byen, og de har visst holdt på ganske lenge. Over et år, faktisk. Og det uten å si en dritt til 

meg.»  

«Nei …», sa han, og virket oppriktig overrasket. Men det var jo jeg også første gang jeg hørte 

det. 

«Men hva var det som fikk han til å plutselig si det nå?» 

«Han sa det ikke nå. Og forresten, du bør kanskje begynne å kjøre.» 

«Ja selvfølgelig», sa han, og satte bilen i første gir. «Men hvis han ikke sa det, hvem gjorde 

det da?» 

«Det er det som er det verste, svarte jeg. «Moren hans ringte meg i dag morges og sa 

at hun hadde sett Trond og ei annen jente, og jeg gjentar, ‘har det gøy sammen i senga, hvis 

du skjønner hva jeg mener’. Kan du tro det?» 

«Men Trond, av alle mennesker?» 

«Ja, jeg trodde det ikke først jeg heller. Det gikk opp for meg når jeg så ei jente på min alder 

storme ut døra, og snu seg når hun så meg».  
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Etter dette virket det som om han gikk tom for ord, og for å overdøve den kleine stillheten 

skrudde han på radioen. 

«Jeg tror det er bra det er helg», sa han mens han kjørte bilen ned i parkeringskjelleren. 

«Ja ikke sant, sånn at hele skolen får rede på det. Sykt bra», svarte jeg. 

«Det var ikke det jeg mente», sa han. 

«Nei, jeg skjønte det. Men det er jo sant» 

Han sukket oppgitt. «Ja, det er vel sånn det er nå for tiden. Hvor lenge tenker du å sove når vi 

kommer opp i leiligheten?» spurte han. 

«Hæ? Hva snakker du om?» 

«Nei, jeg må vite om jeg skal lage en sen middag, eller bare spare noe til du står opp.» 

«Ja, selvfølgelig. Jeg tror bare du kan spare noe, så får jeg en god frokost i morgen.» 
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Et gufs fra fortiden 

Jeg tror ikke du liker meg mer. Du svarer aldri på meldingene mine, tar ikke telefonen. Du ser 

ikke på meg på skolen mer. Ser på alle unntatt meg. 

Jeg likte henne aldri slik hun trodde. Hun forventet for mye. Lot meg aldri få fred. Det var 

derfor jeg aldri møtte opp, aldri svarte. For å unnslippe henne. 

Du var den eneste jeg likte. Jeg liker ikke en gang meg selv. 

Hun klarte ikke å like seg selv. Håpte liksom at det kom automatisk etter noen begynte å like 

henne. Forsto ikke at man må selv være den første til å like seg selv. 

Jeg har aldri likt meg selv. Alt går galt når jeg er involvert. Kanskje det er derfor ingen liker 

meg. 

Vi prøvde å like henne, det var bare så vanskelig når alt hun gjorde var å bringe negativitet til 

skolen. Hun klarte ikke en gang å tro at vi ga henne faktiske komplimenter. 

Ingen liker meg. Alt de sier om meg er løgn. Alle bare synes synd på meg, det er derfor de 

prøver å si gode ting. Men jeg vet at det er løgn. 

Hun forsto aldri at vi ikke løy. Vi syntes jo selvfølgelig synd på henne, men bare fordi vi ikke 

forsto at hun løy for seg selv. 

Hvorfor kan jeg ikke få hjelp? Kan ingen se at jeg trenger det? 

Vi hadde jo lyst til å hjelpe henne. Problemet var bare at ingen av oss var terapeuter, ikke da i 

hvert fall. I tillegg til at vi ikke klarte å se på noen som ikke klarte å se sannheten når den slo 

henne som en mobber på barneskolen. 

Jeg er den eneste som snakker sant, om meg selv. Ingen vil ha meg her, jeg kan bare forsvinne 

og ingen ville merket det. 

Hun klarte aldri å forstå at vi likte henne. Klarte ikke forstå at bare fordi man ikke stirrer på 

noen i gangene kommer man ikke til å legge merke til at denne noen forsvinner. 

Det letteste blir det vanskeligste som finnes. Når jeg var mindre var det jo så lett å være glad? 

Jeg var glad fordi jeg fant en fin stein. Nå klarer jeg ikke en gang å finne stygge steiner, for 

alle er finere enn meg. 
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Hun var den eneste som trodde at hun var stygg. Hva var det som skjedde egentlig? Hun 

pleide å være så glad, solstrålen i livene våre. 

Jeg vokste opp, og innså at folk sier bare positive ting for å prøve å få dem glad. Jeg ser 

gjennom løgnene deres. Jeg drar. Drar til det store intet.  

Alle merket det når hun forsvant. Vi hadde så lyst til å ha henne her, men hun forsto aldri at vi 

kom til å savne henne. 

 


