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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, igjen. 
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Jeg vurderte å gå inn igjen, men siden det var like lite å gjøre der som her ute tenkte at jeg 

kanskje kunne gå til kaféen jeg alltid går til, kjøpe en kopp te, spørre om det er noen ledige 

stillinger.  

[Fortsette.] 
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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» 
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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.  
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Jeg har alltid latt henne bestemme selv.  

«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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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.  



Side 7 av 24 
 

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 nok til å klatre til å kunne kaste seg selv 

fra en høy bygning.  

Etter å ha gått oppover gata i hva som føltes som en time, det dukket fortsatt ikke opp en sjel, 

vurderte han alternativene igjen. Han kunne gå hjem, men da mistet han jo alt han hadde tenkt 

skulle skje denne natta. Han kunne fortsette å gå opp og ned samme gata og håpe at noen 

dukket opp til slutt før morgenrushet, han kunne gå hjemover og håpe at noen var ute og gikk 

der. Han kunne gå gjennom byen, fortsette på europaveien og til slutt ende opp på den gamle 

broa, de holdt faktisk på med å bygge en ny en, rett ved siden av, men siden den gamle 

fortsatt var åpen var den det beste alternativet, den var høy nok til at han kom til å dø når han 

landet på vannet, og om han ikke døde med en gang kom han ikke til å klare å svømme når 

alle bena i kroppen var knust til masse små biter. Ja, slik blir det.  

Han snudde igjen og gikk et kvartal nedover, han kunne jo se resten av gata oppover, der var 

det ingen, og det var kortere til gata som gikk andre veien hvis han gikk nedover, han måtte jo 

tross alt spare krefter hvis han skulle gå til broa, det var ganske langt å gå, sikkert minst et par 

kilometer, kanskje til å med nærmere ei mil.  

Da han hadde gått gjennom hele sentrum kom han til ei mindre bro som skilte sentrum og den 

første bydelen av mange han måtte gå gjennom for å komme til den store broa. Han stoppet 

midt på den, vurderte om han kom til å dø om han hoppet derfra, den var jo ikke rett over 

vannet den heller, men siden det ikke var like høyt tenkte han at han kanskje ikke kom til å 

brekke alle bena, og siden det var så nærme sentrum kom noen sikkert til å se ham, så han 

fortsatte å gå.  

Da han kom til tunnelen som førte ut på europaveien begynte han å tvile litt. Er dette egentlig 

en god idé, tenkte han. Nei, han kunne ikke tvile nå, noen skulle dø i natt, og om det ble han 

så var det slik det ble. Så han gikk inn i tunnelen, og mens han var der inne ble han sikrere på 
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at han hadde valgt riktig. De få bilene som var der så ikke ut til å bry seg om at det gikk en 

ung mann der inne, de hadde sikkert lyst til å komme seg hjem så fort som mulig for å få 

sneket inn et par timer søvn før de måtte på jobb igjen i morgen, eller i dag er det vel egentlig.  

Etter å ha fulgt europaveien ganske lenge ble han overrasket over at ingen hadde stoppet ennå, 

det var vel noen som måtte bli bekymret for det. Det virket ikke som om noen hadde ringt 

politiet heller, ikke at de burde det, han ville tross alt dø i natt, han skulle være modig, men de 

ville jo også brutt loven, det er ikke lov å ringe mens man kjører, og kanskje det hadde ført til 

en bilulykke, hvor ingen kom til å dø, faen heller.  

Han fortsatte å gå, og han syntes han kunne skimte en bil langt der fremme som sto stille, 

kanskje det var et sånn avhugg hvor biler kunne stoppe hvis de skulle noe viktig, hvis det var 

en kjæreste som ringte. Eller hvis de ville vente på en ung mann gående langs europaveien. 

Men han kunne jo ikke stoppe å gå, og hvis han snudde kom han bare til å gå hjem igjen, uten 

å ha fått oppnådd noe som helst, og selv om hele livet besto av å ikke oppnå ting var dette noe 

han virkelig skulle klare. Bilen begynte å kjøre igjen etter ikke så alt for lenge, så han tenkte 

at det sikkert var noen som hadde ringt sjåføren, og som en lovlydig person hadde hen stoppet 

for å ta den, eller ringe opp igjen.  

Han måtte gå ganske lenge før han kom til avhugget syntes han, han var jo ikke spesielt 

langsynt, så hvis han hadde sett bilen kunne det jo ikke være så alt for langt, men nei, det var 

langt. Eller så føltes det bare slik fordi han begynte å bli sliten, det tar virkelig på å gå langs 

en europavei, og det var ikke motiverende å vite at man skulle dø ved enden av målet. Jo, det 

må være motiverende, han kunne ikke begynne å tvile nå igjen. 

Det avhugget var jævla stort, tenkte han da han hadde gått på det en stund, det må jo være 

plass til nesten ti biler her. Eller én mann og en politibil. Han måtte fortsette å gå, måtte 

pushe seg selv, du kan ikke stoppe nå.  

Han var akkurat kommet til enden av avhugget da han hørte det, langt bak ham. Han begynte 

å løpe, ikke faen om han skulle settes i fengsel for å ha lyst til å dø. Sirenene kom nærmere og 

nærmere, og han fortsatte å løpe, til og med når de skrudde seg av.  

Hvorfor er det ingen trailere her, pleier ikke de å kjøre midt på natta, tenkte han, før han 

sluttet å løpe for å trekke pusten, og det var mens han sto med hendene på knærne han hørte 

løping bak ham, noen som ikke ble slitne i det hele tatt.  
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Slutt 

«Jeg har jo sagt at jeg er lei meg sånn 1000 ganger, Thea!» 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 når jeg hørte det. 

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

«Det var ikke han som sa det. Og forresten, du bør kanskje begynne å kjøre, pappa.» 

«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». Etter dette virket det som om han gikk tom for 

ord, og for å overdøve den kleine stillheten skrudde han på radioen. 
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«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», svarte jeg. «Bare lag middag når du vil, men jeg føler meg ikke så sulten 

akkurat nå, så spar litt til i morgen.» 

 

 

Morten hadde akkurat funnet en komfortabel stilling i sofaen da telefonen ringte. Han plukka 

den opp, det var veldig få som skulle få lov til å forstyrre ham når han så på Forrest Gump, en 

film som vekte minner fra ungdomstiden hans, han feiret 16-årsdagen sammen med kjæresten 

hans på den tiden ved å gå på premieren. Hvorfor ringer Thea nå, tenkte han. Skulle ikke hun 

være hos Trond? 

«Pappa, kan du komme og plukke meg opp hos Trond?», spurte hun. «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», svarte Morten. Han satte filmen på pause og gikk ned i garasjen 

før han kjørte bort. Han var bekymret, selvfølgelig, men forhold varte vel ikke så lenge nå for 

tiden, tenkte han.  

Da han var fremme så han at hun satt på fortauskanten utenfor der Trond bodde, og han 

sakket ned bilen slik at den stoppet rett foran henne, før han låste opp.  

«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, overrasket over at Trond kunne gjøre noe sånt, han hadde jo alltid vært en 

hyggelig type. Når han hadde vært på middagsbesøk hos dem hadde han til og med hjulpet 

med ryddingen etterpå. «Men hva var det som fikk han til å plutselig si det nå?» 
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«Det var ikke han som sa det. Og forresten, du bør kanskje begynne å kjøre, pappa», sa hun. 

«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 hun. «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?» 

Morten hadde aldri vært noe glad i å snakke med sex med dattera, han hadde ikke nevnt noe 

om p-pillene han hadde funnet på nattbordet hennes, det var mye lettere for ham, og sikkert 

for Thea også, om han bare latet som ingenting. 

«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», sa hun, og selv om det virket som om hun hadde 

mer å si klarte han ikke å komme på noe godt svar, så han skrudde på radioen for å slippe å 

snakke om det. 

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

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

«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?», spurte Thea, som om hun ikke forsto at han også hadde opplevd 

brudd, og når han gjorde det hadde han alltid lagt seg for å sove, eller, ligge i senga og tenkte 

over hva han hadde gjort galt. 

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

«Ja, selvfølgelig», svarte hun. «Bare lag middag når du vil, men jeg føler meg ikke så sulten 

akkurat nå, så spar litt til i morgen.» 

Thea gikk ut av bilen nesten før han hadde skrudd av tenningen, og uten å vente på ham gikk 

hun bort mot heisen. Han syntes han kunne høre noen lette tårer, og lot henne ta heisen alene, 

han trodde ikke Thea hadde satt pris på å stå gråtende i heisen sammen med faren sin opp til 

sjette etasje.  

Døren var åpen da han endelig kom opp, og fra soverommet hennes hadde gråtingen økt i 

volum, men den dempet seg med en gang han lukket døren, som om hun la hodet ned i puten 
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for at han ikke skulle høre henne. Da han ikke følte for å lage middag med en gang, det kunne 

jo være at hun ombestemte seg, satte han seg tilbake i sofaen, men selv om han startet filmen 

igjen klarte han ikke å finne den komfortable stillingen han hadde hatt før Thea hadde ringt, 

så han satte på pause igjen, skrudde av tv-en, og satte seg heller i lenestolen Thea likte så godt 

for å tenke over det som hadde skjedd. 

[Fortsette?] 
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Solen har sluttet å skinne 

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. 

[Usikker på tittel, har vurdert ‘Gufs fra fortiden’ eller ‘Sorte skyer i horisonten’, men ingen 

virker å treffe meg] 
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Alene 

Knut satt på verandaen, alene, sunket sammen i en av de to sommerstolene som sto der. Det 

var sommer, og solen skinte rett ned på ham, ned på det hårete brystet, på de triste øynene 

som så ut som om de lengtet etter en tid for lenge siden, en tid hvor han ikke hadde vært 

alene, hvor hårene på brystet var sorte, ikke hvite som nå, hvor han hadde hår på hodet. 

 «Du må bli med meg hjem», sa Knut. Han hadde akkurat kjøpt ny leilighet, og ville 

vise den til kjæresten hans, de hadde vært sammen i snart to måneder, og han følte det passet 

å vise kjæresten hans hjemmet hans. Det hadde vært passende ganske lenge nå, men kjæresten 

hans hadde alltid sagt ‘senere, jeg vil se hvordan dette utvikler seg, det passer ikke i dag, 

kanskje senere’.          

 «Neste uke, når vi feirer to måneder sammen kan jeg bli med hjem», svarte Trond. 

Han hadde lenge vært usikker på hvordan forholdet mellom Knut og ham kom til å utvikle 

seg, men han hadde blitt sikrere for hver dag som gikk at dette var mannen han ville tilbringe 

livet sitt med, men han kunne ikke bli med hjem ennå. Han var ikke klar for å fortelle verden 

hva han følte. 

De leide hverandre aldri når de gikk sammen ute i byen, gikk ved siden av hverandre som to 

gode venner, som om ingenting var annerledes med dem. De hadde kysset en gang, det var 

tredje gangen de var ute sammen, første gang på akkurat denne baren, og når begge to gikk på 

do samtidig kysset de. Det varte ikke lenge, Trond trakk seg ut nesten med en gang. «Er det 

noe galt?» spurte Knut. «Vi kan ikke gjøre dette, ikke her, ikke nå», hadde Trond svart da. Da 

de hadde vinket hade til hverandre og Knut hadde gått oppover gata, Trond ventet på bussen. 

På busstoppet hadde Trond begynt å angre på at han hadde trukket seg vekk, de var jo alene 

der på det skitne badet, ingen hadde sett dem, ingen kom til å se dem. Og da de gikk ut hadde 

de jo sett to menn kysse hverandre, de på baren hadde sikkert ikke brydd seg. Knut hadde sett 

håpefullt mot Trond, og Trond hadde sett tilbake, men de hadde ikke gjort noe, bare stått der 

og sett hverandre inn i øynene. De hadde ikke en gang gitt hverandre en klem da de skiltes, 

ingen ordentlige menn ville gjort det.  

Det var 60 år siden i dag siden den kvelden på baren, det var en dato Knut aldri kom til å 

glemme. 2. juni 1959. Første gangen han og Trond hadde kysset. Ni dager senere, torsdag 11. 

juni hadde de vært sammen bare de to for første gang et annet sted enn et skittent toalett på en 

bar i byen. Knut hadde fått huslån fordi han tjente så godt der han jobbet, han kom ikke til å 

bruke lang tid på å betale tilbake lånet sa de i banken. Et halvt år senere flyttet Trond inn, men 
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foreldrene deres trodde bare de var romkamerater, at det kom til å bli billigere for Knut å 

betale ned lånet. De hadde begynt å holde hverandre i hendene når de gikk fra restauranten 

hvor de hadde feiret et halvt år sammen, og de leide hverandre hele veien hjem til Knut, for 

han bodde jo alene, hadde ingen foreldre som ventet ham som hadde spurt om hvorfor de 

holdt hender, de var jo bare gode venner, ingenting mer.  

Trond hadde dødd for fire måneder siden, det var kreften som hadde tatt ham, selvfølgelig var 

det det, de var jo gamle begge to. De rakk aldri å feire at de hadde vært sammen i 60 år, Knut 

hadde dradd på samme restaurant de hadde vært på for å feire et halvt år sammen, alene denne 

gangen. Han hadde ikke hatt på gifteringen da han gikk, akkurat som han ikke hadde hatt den 

på den gangen for nesten 60 år siden. Nå lå ringen i en skål på skjenken i gangen, sammen 

med ringen til Trond. 

Han husket fortsatt dagen for snart 7 år siden da Trond hadde spurt om de skulle gifte seg. 

Han hadde ikke gjort så mye ut av det, bare spurt mens de satt ved frokostbordet, hver sin 

tomme tallerken foran seg. «Du tror ikke vi skulle giftet oss kanskje?» hadde Trond sagt. «Jo, 

kanskje vi skal det, vi får jo lov nå til og med»      

 «Vi har hatt lov i tre år nå Knut, jeg synes vi burde gjøre det. Også hadde Amalie blitt 

så glad, hun ringte oss jo den dagen de sa det var lov og sa ‘onkel, onkel, har du sett 

nyhetene? Nå er det lov for homofile å gifte seg, dere tenker ikke at dere kanskje skal gjøre 

det?’»            

 «Jo, ja, vi skal nok det. Hvor da?» spurte Knut. «Hva mener du ‘hvor da?’ Vi får jo 

ikke lov til å gjøre det i kirken, men vi kan kanskje få en sånn advokat eller noe, noen som 

kan vie folk i hvert fall, at vi kan få en sånn til å komme ned til et hotell eller noe, at vi leier et 

lokale, at vi gifter oss der og bare har feiringen på samme sted» 

Knut hadde sovnet der han lå, han kom til å bli solbrent av å ligge så lenge i solen, men han 

brydde seg ikke noe særlig om det, det var jo ikke så lenge han skulle leve uansett, han hadde 

ikke så mye å leve for lenger. Amalie hadde alltid sett på ham og Trond som et ekstra par 

foreldre, men det var jo Trond som var den ordentlige onkelen hennes, det var hans søster 

som hadde fått barn. Han kom til å savne lille Juni, datteren til Amalie som fylte seks år i 

desember i fjor. Trond hadde vært syk da også, så de hadde feiret bursdagen i leiligheten, men 

de fikk ham til å smile, Juni og Amalie og Martin. Det hadde bare vært de fem, men Knut 

tenkte ikke at det gjorde noe, det var mye koseligere når det ikke var så mange. De hadde gitt 

Juni et sett med lego, Amalie sa at det var noe hun ønsket seg, så Knut hadde vært nede på 



Side 17 av 24 
 

lekebutikken og kjøpt det, også hadde Amalie og Martin kjøpt et litt mindre et, men som 

passet sammen med det Knut og Trond hadde gitt.   
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Pianoet 

Han satte seg på pianokrakken. Han kunne ikke spille, men det hadde aldri blitt flyttet ut, selv 

om han hadde bodd alene i snart to år nå, så det sto bare i stua og tok opp plass som ellers 

kunne blitt brukt på en mye mer produktiv måte. Han hadde vurdert flere ganger å prøve og 

lære seg å spille, men det kom ikke til ham på samme måte som det hadde med 

adoptivdatteren. Han kunne jo betalt for pianotimer, men det hadde fort blitt veldig dyrt, og 

for en som ikke var særlig musikalsk hadde det vel vært en god idé å selge pianoet, men 

uansett hvor mye han hadde tjent på det, for det var ikke et dårlig piano, så klarte han ikke å 

få seg til å legge det ut til salg en gang, det pianoet hadde så mange minner forbundet med 

det. Han husket når Mari kom hjem etter første pianotime, da de bare hadde et enkelt 

keyboard, på samme plass som pianoet sto nå, og hvor fint det hadde hørtes ut. Det hadde 

vært veldig enkelt det hun hadde spilt, og en profesjonell pianist hadde nok hørt at dette var 

en nybegynner, men det var den vakreste musikken han hadde hørt i hele sitt liv. To år senere 

hadde hun begynt å spille litt vanskeligere stykker, hun kunne spille mer enn de første to 

radene til Für Elise, og selv om han hadde prøvd å spare til et piano hadde han stadig vekk 

måttet bruke de pengene på andre ting, men etter hun hadde fått skryt fra andre enn 

pianolæreren og ham selv bestemte han seg for at nå skulle han klare å spare til et ordentlig 

piano til henne, og heller kutte litt andre steder, han trengte ikke så mange bukser som han 

hadde, han kunne kanskje selge dem til og med, eller i hvert fall noen av dem. Han hadde 

bestilt pianoet i løpet av det tredje året hennes, og uansett hvor dement han måtte bli kom han 

til å ta med uttrykket hennes da hun så pianoet for første gang i graven. Måten smilet strakk 

seg helt ut til ørene, og øyenbrynene så ut som om de ville rekke helt opp til hårlinjen, før hun 

nesten skrek ut tusen takk, med tårer i øynene og hoppet opp i armene hans. Han hadde fått 

tårer i øynene han også da han så reaksjonen hennes, og bare av å tenke på det nå merket han 

øynene bli våte.  

Hun hadde fortsatt med piano hele barneskolen, og litt gjennom ungdomsskolen også, men 

han kunne merke at i løpet av sommeren mellom åttende og niende klasse, og spesielt når hun  

kom tilbake til skolen etter sommerferien, skjedde det noe, og hun gikk til pianotimene som 

om det var en plikt, og ikke noe hun hadde lyst til lengre, hun hadde ikke samme gløden i 

øynene, og hver gang han sa at «nå er det på tide å gå, hvis ikke kommer du for sent til 

pianotimen», sukket hun høyt før hun røsket med seg noteheftet, før hun så skuffet gjennom 

vinduet hele bilturen. Hun smilte til ham da han kom for å hente henne, men det virket mer 

som om hun gjorde det for ikke å bekymre han, han kunne se at hun ikke likte det, og at 
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smilet var fordi hun endelig var ferdig, og ikke fordi hun likte timen så mye. Etter 

julekonserten for kulturskolen hadde hun sagt til ham at hun ville slutte. Hun hadde blitt mye 

høyere, og fikk flere blikk mot henne fra både gutter og jenter i løpet av året, og uansett hvor 

mye han ville at han skulle fortsette, slik at hun kunne ha noe uskyldig å gjøre i hvert fall en 

gang i uka, var det blitt nettopp det, noe hun måtte gjøre fordi han ville det, og siden han ikke 

kunne tvinge henne måtte han ringe pianolæreren og si at «Mari har lyst til å slutte, gløden for 

å spille er der ikke lengre, og jeg har ikke lyst til å tvinge henne til å gjøre noe hun ikke vil.» 

Pianolæreren likte det heller ikke, men han hadde full forståelse, og sa at han hadde merket 

det selv, at hun ikke spilte med like stor entusiasme, og selv om hun plukket opp ting fort tok 

det lengre tid for henne å lære stykker ordentlig enn det hadde gjort tidligere, hun glemte 

oftere notene til det hun faktisk skulle spille, tok med seg noter til stykker hun ikke hadde 

spilt på et, to, noen ganger til og med tre år, og læreren sa at det var for hennes eget beste, 

men han sa også at «jeg synes fortsatt dere bør ha pianoet i hus, for selv om hun ikke vil spille 

her kan det fortsatt være hun får lyst til å sette seg ved det for å spille litt for seg selv, i tillegg 

til at etter å ha brukt så mye penger på det hadde det vært en dårlig idé å selge det, du kommer 

ikke til å få igjen det du brukte uansett.» 

Hun satte seg aldri ved pianoet igjen, i hvert fall ikke når han var hjemme. Det eneste pianoet 

gjorde nå var å samle støv og bruke plass. Han satte seg ved pianokrakken noen ganger selv 

da han ventet på at hun kom hjem fra skolen, han kunne noen ganger sitte i flere timer etter 

skolen hadde sluttet uten at hun kom hjem, men uansett hvor mye han prøvde klarte han ikke 

å gjøre det hun hadde gjort så lett. Da hun endelig kom hjem rakk han så vidt å si at «det står 

litt middag til deg på komfyren», før hun forsvant inn på rommet sitt og smalt igjen døra. Han 

ble sittende i stua, og endte som oftest med å sette middagen i kjøleskapet, slik at hun kunne 

ta det med til lunsj på skolen dagen etter. Han hadde gått ut noen veldig få ganger for å kjøpe 

inn mat og andre ting de trengte for de neste ukene, og da han kom hjem hadde gryten vært 

tømt og satt i vasken med en skje eller gaffel i. Av og til sto det et glass ved siden av vasken 

også.  

Kjøleskapet ble fullere og fullere av gamle middagsrester, og da han ikke fikk plass til 

majonestuben en gang begynte han å spise noe av det selv. Han startet med det eldste, det som 

sto innerst i den nederste hylla, han spiste det kaldt de fleste gangene, og selv om det hadde 

smakt bedre om det var varmt klarte han bare ikke å få seg til å finne frem ei gryte eller 

stekepanne for å varme opp en liten porsjon lasagne. Det eneste han varmet opp var 

tomatsuppa, han hadde prøvd å ta en skje uten å varme den opp, men taklet ikke kald 
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makaroni, så den dagen måtte han vaske gryten to dager. Han fikk i hvert fall plass til 

middagsrestene fra tidligere på dagen, og han kunne til og med begynne å kjøpe yoghurt igjen 

etter et par dager med middag til både lunsj, middag og kveldsmat.  

«Du har ikke lyst til å ta med deg noen venner hjem, Mari? Du gjør jo ikke noe annet enn å 

sitte på rommet hele kvelden. Hva med hun Elise, har noe skjedd mellom dere? Dere var jo 

hos hverandre nesten hver dag etter skolen», spurte han da hun kom hjem, han hadde gått inn i 

gangen da han hørte døra, slik at hun ble tvunget til å svare på spørsmålet før hun gikk inn på 

rommet.           

 «Vi er bare ikke så gode venner lengre, vi har forandret oss i to forskjellige retninger», 

svarte hun, før hun brøt seg forbi ham og inn på rommet hennes. «Hvordan da?», prøvde han 

å si gjennom døra, men det eneste svaret han fikk var «det har ikke du noe med pappa, du 

kommer ikke til å skjønne det uansett.»  

Han spurte ikke om vennene hennes igjen det året, noen måtte hun jo tross alt ha, man går 

ikke alene rundt i byen i flere timer før man kommer hjem.  

Første gang hun kom hjem og luktet røyk spurte han hva som hadde skjedd. Hun sa bare «jeg 

har ikke røyket, jeg måtte gå forbi en gjeng som sto og røyka på vei hjem.» 

Den andre gangen hun kom hjem med røyklukt på jakka spurte han igjen, men svaret var det 

samme: «jeg gikk forbi en gjeng som røyka på vei hjem.»  

Den tredje gangen var det blitt helg, og hun sov til klokka tre før hun gikk ut med ei skive ost 

i hendene. Hun kom ikke hjem før etter midnatt, og han kunne kjenne røyklukta helt ut i stua. 

«Ikke lyv denne gangen, du lukter ikke røyk ut i stua om du har gått forbi tre stykker som 

røyker på veien hjem.»        

 «Greit», sa hun. «Jeg prøvde én røyk», sa hun og holdt opp en finger for å være sikker 

på at jeg fikk med poenget, «og jeg kommer aldri til å prøve igjen, det var det verste jeg noen 

gang har hatt i munnen, og jeg har spist middagen din i ganske mange år nå.» 

Hun røykte igjen, det var han sikker på, for det luktet fortsatt litt røyk av klærne når de ble 

lagt til vask, men han spurte aldri igjen, han hadde tross alt gjort det samme når han var på 

hennes alder, og han regnte med at det kom til å gå over når hun begynte på videregående.  

En eller annen gang i sommerferien før videregående begynte hun å gå med mindre og mindre 

klær. Hun hadde gått med t-skjorter som viste magen og korte shorts tidligere også, men nå 

var det nesten det eneste hun gikk med, kanskje ei jakke over t-skjorta, og av og til et par 

bukser hvis det ble litt kaldt, men hun gikk så å si aldri med hettegenserne hennes lengre, men 
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det var jo tross alt sommer, selvfølgelig gikk hun med lite klær. Hun begynte også å komme 

senere og senere hjem, ofte så sent at han ble for trøtt til å sitte oppe og vente på henne, selv 

om han våknet av at hun låste opp døra ble han ikke bekymret, for hun kom jo hjem hver natt, 

og gikk rett inn på rommet for å sove. Noen netter kom hun ikke hjem i det hele tatt, men hun 

sendte alltid melding først, sa at hun overnattet hos noen venner, at hun ikke orket å gå hjem i 

natt, og det var nesten så han foretrakk det fremfor å bli vekket klokka tre, fire på natten av at 

hun kom hjem, for hun kom hjem overraskende tidlig de gangene, mellom ti og tolv en gang, 

for hun måtte tross alt skifte til nye klær før hun gikk ut igjen, ofte dusjet hun også.  

Dette fortsatte utover videregående også, at hun dro hjem til noen venner etter skolen og ble 

der til etter midnatt, eller overnattet hos dem hvis det ble for sent til å gå hjem. Hun gjorde det 

faktisk helt ok på skolen også, de første månedene i hvert fall, før han begynte å få telefoner 

fra både kontaktlærer og de andre lærerne om at hun hadde begynt å skulke, at hun nesten 

aldri var på skolen, det var da han begynte å bli bekymret. Første gang han fikk telefon var en 

gang i oktober, han fikk telefon på fredagen, at hun ikke hadde vært på skolen den uken, og de 

lurte på om hun hadde vært syk, han svarte at nei, hun hadde ikke det, hun hadde sagt til ham 

at hun gikk på skolen hver dag, så noe måtte ha skjedd.  

Det ble bare flere slike telefoner, og før jul sa de at hun kom til å stryke i de fleste fag fordi 

hun ikke hadde vært der nok til å få karakter. Han hadde allerede begynt å bekymre seg mer 

og mer, hun hadde sovet over oftere og oftere hos noen venner, men hun hadde sagt at hun 

kunne feire jul sammen med ham, slik at hun kom til å komme et par dager før.  

Da hun dukket opp lille juledag var det ikke skolen han hadde mest lyst til å snakke om, men 

ettersom hun ikke hadde sovet hos ham siden tidlig desember, og sannsynligvis kom til å dra 

til vennene igjen etter julaften, sikkert ikke noe senere enn andre juledag måtte han snakke 

med henne da, for julaften skulle de ha det fint, at de skulle feire som før hun hadde sluttet på 

piano, hun hadde lovet at hun skulle prøve å ha det fint sammen med ham for en gangs skyld, 

ikke bare sitte på rommet de få gangene hun var hjemme.  

«Du, Mari», sa han etter de hadde spist middag. «Jeg fikk en telefon fra skolen for ei uke 

siden, om at …»          

 «Jeg hadde tenkt å si det til deg, jeg fant bare ikke riktig tidspunkt», avbrøt hun ham. 

«Men jeg synes ikke skolen er noe for meg, jeg passer bare ikke inn med de som går der, jeg 

har det mye bedre sammen med vennene mine, de forstår meg på en måte som 

klassekameratene, og i hvert fall de voksne på skolen, aldri kommer til å gjøre.»  
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 «Så du dropper ut?», spurte han.       

 «Jeg har snakket med rektor, og han likte det selvfølgelig ikke, men jeg har faktisk 

droppet ut allerede, det er bare det at de fortsatt måtte skrive ut karakterhefte til meg av en 

eller annen grunn. Kan du gi meg litt tid alene nå, så kan vi kanskje gjøre noe sammen senere 

i kveld, vi kan spille et spill eller noe?»       

 «Ja, ok», svarte han, det hadde gått mye bedre enn han håpte, for til tross for at hun 

hadde droppet ut hadde hun vært overraskende sivilisert med ham, ikke bare ropt til ham 

gjennom soveromsdøra at ‘du skjønner ingenting pappa’. Hun hadde til og med på seg en 

genser.  

Dagen etter hadde de en ganske fin julaften, de pyntet juletreet etter en god frokost med laks 

og eggerøre, ca. midt på dagen, og så på Hjemme Alene, både en og to, noe de ikke hadde 

gjort siden hun gikk på barneskolen, før de spiste ribbe med surkål, rødkål og poteter. Han 

hadde til og med fått svoren perfekt, den var god og sprø, uten å være svidd, noe hun 

kommenterte på også: «svoren var kjempegod, pappa, akkurat passe sprø.» 

Julegaveåpningen ble også en stor suksess, hun elsket gaven hun hadde fått av ham, gav han 

til og med en klem, og han håpte nesten på at hun kom til å bli bedre, og søke på videregående 

på nytt til våren.  

«Hva tenker du å gjøre denne våren, siden du ikke har noe skole å gå til? Tenkte du å få deg 

jobb, eller kanskje prøve å spille litt piano igjen?», spurte han.    

 «Jeg er ikke helt sikker», svarte hun. «Jeg kommer kanskje til å søke på jobb, men jeg 

tenkte å flytte ut og se hvordan det er, jeg har en venn som ble ferdig på videregående før 

sommeren, så jeg flytter inn hos ham, han har jobb på Rema, så kanskje jeg kan søke der, 

jobbe på lageret der. Eller så kan jeg passe på at han har det litt halvveis rent når han kommer 

hjem. Ikke sånn hjemmekone, men liksom, pante flaskene han har liggende og sånt.» 

 «Kan jeg treffe han vennen din tror du?», spurte han. «Sjekke at han faktisk kan ta 

vare på deg, eller i hvert fall hilse på ham, jeg vil vite hvem du skal bo hos liksom. Jeg trenger 

ikke å komme på besøk hver dag hvis du ikke vil, men hvis du noen gang ringer og vil at jeg 

skal komme vet jeg hvor jeg skal gå.»       

 «Jeg kan spørre ham, men jeg tror ikke han vil at du skal komme inn i leiligheten, så 

hvis det er greit for ham å treffe deg kan vi kanskje dra på kino sammen alle tre, eller bare 

spise lunsj, så får dere snakket litt sammen?»      

 «Det høres kjempefint ut, Mari. Når tror du at vi kan gjøre dette? Det går jo an å gjøre 

det i romjula, eller hvis det ikke passer da kan han kanskje komme og feire nyttårsaften her, at 
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han får sett hvordan du har hatt det her?»       

 «Jeg kan spørre ham, men ikke regn med noe», svarte hun. 

Hun dro til det nye hjemmet hennes andre juledag, og han fikk ingen meldinger de neste 

dagene, så han regnte med at de hadde det greit sammen. Den 30. desember fikk han en 

telefon fra et nummer han ikke kjente igjen, og han kjente ikke igjen stemmen heller, men det 

viste seg å være romkameraten til Mari, som presenterte seg som Jon Andresen, og at han 

gjerne ville treffe faren til Mari, men de hadde allerede en avtale for nyttårsaften, men siden 

det ikke begynte før på kvelden kunne de kanskje spise middag sammen, at Mari kunne vise 

ham hvor hun hadde bodd før, at han lagde middag til sånn ca. fire, det trengte ikke være noe 

skikkelig komplisert. 

Han hadde akkurat satt middagen på bordet, en enkel pastarett med laks og en hvit saus da det 

ringte på klokka ti over fire. I døren sto en spinkel mann i skjorte og en enkel dongeribukse, et 

halvt hode høyere enn Mari, som ikke hadde prøvd å pynte seg der hun sto i sorte hull med litt 

bukse og en sort hettegenser. «Du er Jon, antar jeg?»     

 «Det stemmer», sa Jon. «Og du er …? Jeg tror ikke jeg fikk navnet ditt, faktisk, men 

du er faren til Mari, ikke sant?»        

 «Ja, helt riktig. Men sa jeg virkelig ikke navnet mitt på telefonen?» Han trodde han 

hadde presentert seg selv, men kanskje han hadde glemt det, han hadde vært så oppsatt på å 

treffe Jon at det må ha forsvunnet. «Jeg heter Andreas.»     

 «Hyggelig å treffe deg, Andreas. Men hva er den gode lukta, du har ikke brukt alt for 

mye krefter på middagen håper jeg?»       

 «Nei, ikke i det hele tatt, jeg har lagd spagetti, også med laks og hvit saus. Det er bare 

å komme inn forresten, dere kan jo ikke stå utenfor døra, middagen er i stua»  

 «Selvfølgelig, hadde ikke tenkt over det», svarte Jon. «Det høres kjempegodt ut 

forresten.» 

Som Mari hadde sagt hadde Jon gått ut av videregående våren som var, og jobbet nå på Rema, 

han hadde ikke kommet inn på studiet han hadde lyst på sa han, «og for å være helt ærlig 

trengte jeg et friår, penger tjener jeg også til og med.» 

Andreas spurte om de ikke hadde lyst til å se en film, men Mari sa at de måtte ta buss i tjue 

minutter for å komme til vennene sine, så hun trodde ikke de kom til å rekke det. «Men 

klokka er jo ikke mer enn fem», sa Jon. «Vi rekker kanskje å spille noe, har du en kortstokk, 

så kan vi spille idiot eller noe?»        
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 «Idiot er det ganske lenge siden jeg har spilt faktisk, det høres kjempefint ut. Mari, 

finner du kortstokken og deler ut, så rydder jeg av bordet»     

 «Du trenger ikke det, pappa», svarte Mari, «vi kan bare spille på kaffebordet.» 

De spilte to runder idiot, og en runde vri åtter, før Jon sa «nå tror jeg faktisk vi må gå, jeg må 

innom hjemme for å hente noe før vi drar, men det var virkelig hyggelig å treffe deg Andreas, 

Mari må ha hatt det helt fantastisk her, og jeg skulle gjerne blitt lengre, men jeg har lovet å 

hjelpe verten, så vi bør kanskje være der litt før syv.» 

Andreas så dem aldri igjen. Han begynte å handle på Rema, men enten var Jon aldri på skift 

når han handlet, eller så gikk han på feil butikk. Han vurderte å prøve å finne leiligheten hvor 

de bodde, men han visste at Mari ikke kom til å like det, og uansett visste han ikke en gang 

hvilken bydel den lå i. 

[Fortsette?] 


