
STRONG INDEPENDENT (BLACK) WOMAN.
Det er hvertfall det eg likar å seie at eg er. Eg er det også innimellom. Stundom så får eg høyre at eg
er ei hardbarka dame med bein i nasa. Det er hvertfall det inntrykket enkelte av mine medmenneske 
har av meg. Det er nok grunna av at eg er litt for stor i kjeften og litt for flink til å trå til å seie nett 
det eg meinar. 
Eg får også høyre at eg muligens gir litt for mykje faen. Eg vil eigentleg seie at det å gi faen er ein 
god eigenskap å ha, spesielt i dagens samfunn der det er stress og press frå alle kantar. 
«Det viktigaste er jo å ha det lættis og gi faen», var det faktisk einkvan som sa til meg ein gong. 
Denne personen skal eg komme tilbake til.

Eg meinar at eg kan seie at eg faktisk er ganske kul og bra, men du veit, janteloven. Du skal ikkje 
tru du er noko, du skal ikkje innbille deg at du er betre enn oss ditt og datt. Så eg tørr ikkje heilt å 
seie det, men eg er litt kul, og eg er litt sterk. Eg har vokst til å bli ein sjølvstendig person som står 
opp for seg sjølv, ein person som har eigne mål og eigne meiningar. Ein person med eigen stil og 
eigen veremåte. Ein person som tørr å følgje musikkdraumen sin, sjølv om dei fleste råda meg til å 
heller ta den trygge vegen å bli sjukepleiar. Eg er hardcore, og eg er nett den eg vil vera. Eg har 
funne megsjølv. 

Eller eg var alt dette. Eg var denne kule, sjølvstendige, hardbarka dama som gav fint faen i negative
faktorar i livet. No har eg mista megsjølv. 

Eg møtte han. Han som sa at det viktigaste er å ha det lættis og gi faen. Eg var jo forsåvidt einig i 
det. Det er viktig å leva og å ikkje ta alt i verden for seriøst. Det er absolutt viktig å gi litt faen, men 
det var ikkje så kult lenger då det han gav mest faen i var meg. Eller eg trur ikkje han eigentleg 
gjorde det, men det føltes slik. 

Han er rar og unik, både i utsjånad og oppførsel. Det var nok difor eg vart så betatt av han frå første 
sekund. Det at han er musikar var sjølvsagt også ein god faktor. For ikkje å nemne hans likhet i 
oppfatning av livet og likhet i tankegang som meg sjølv. 
Eg var forelska frå dag ein, men skjønte nok også frå dag ein at dette kom til å bli vondt.

Han er absolutt ein bra mann, der er det ingenting anna å seie. Ein bra mann som fekk meg til å føle 
meg veldig lite bra. Dette gjorde han nok meget ubevisst, eg trur ikkje at han med hensikt ville få 
meg til å føle meg ubrukeleg. Uansett så blei det slik. Han tok sjølvtilliten min, målet mitt og 
meiningane mine. No er eg redd og liten, og usikker på kva eg kan gjere for å sjå på noko som helst 
med ein anna følelse enn likegyldighet.

Han gjorde meg ingenting vondt, han berre var her, så forsvant han. Han var her ikkje så lenge 
heller, omlag tre månadar var det vel. Eg har lyst til å skylde på dårlig timing. Eg har lyst å leggje 
skylda på at han er ein kreativ sjel som treng frihet til å dyrkje seg sjølv som musikar, og eg har lyst
til å leggje skylda på at me er busett i forskjellig by. Sannheten er nok at han rett og slett ikkje 
tykkjer like mykje om meg som eg tykkjer om han. «Idiotisk einvegslove», som Stein Torleif Bjella
syng så vakkert. 

Dette gjer meg sint, ikkje nødvendigvis på han, men heile meg vrenger seg og alt går rundt. Du veit 
ein slik karusell med hestar på som berre går i sirkel og sirkel? Det kjennes ut som om eg sit på ein 
slik som går i minst tusen kilometer i timen. Det gjer meg sint at ein tilfeldig mann som plutseleg 
dukka opp og plutseleg forsvant kan få meg til å miste den eg er. 

Idiotisk einvegslove. 




