
Å Være En Noen 
 
Alle blir født som ny. Uten noen referanser på hvordan det er å være noen. Når tiden 
går, lærer vi oss hvordan vi skal være. Vi former vår egen personlighet etter andre 
og omstendighetene våre. Etter alt det - er vi noen. 
 
Jeg er en noen.  
 
Verden jeg lever i, er mest i mitt hode. I hodet mitt er dessverre verden et kaos. Ofte 
er det vanskelig å skille mellom hva som er virkelig og hva som er innbilt. Jeg tenker 
mye på hendelser som kan gå galt, og det ødelegger så mye for meg… Men det er 
meg. 
 
Noen ganger vil jeg bare forsvinne fra verdenen, men jeg vil ikke dø. Jeg vil forlate 
kroppen min og la den styre - slite. Fordi mange ganger blir jeg tvunget til å gjøre 
ting jeg ikke vil, selv om jeg vet at jeg må være ansvarlig og gjøre det likevel. For 
meg er livet er stor styr mellom ansvar og hva man egentlig vil. 
 
Det er ganger hvor jeg opplever livet som en evig velsignelse. Da skinner solen 
ekstra skarpt og fargene er enda mer livlige; og jeg er fylt med evig lykke som renner 
ut av meg. Men de gangene må jeg være ekstra forsiktig på å ikke vise det for mye 
blant andre, fordi samfunnet liker ikke folk som er annerledes… 
 
Jeg lever nærmere mitt indre mørke enn jeg gjør lyset. Jeg har sloss med det mørket 
så ofte, at jeg føler meg tryggere med det enn jeg gjør lyset. Når jeg endelig er blitt 
kvitt mørket tenker jeg hele tiden på når det skal overta igjen. Det er mitt liv. En evig 
sirkel jeg enda har å finne ut hvordan den brytes. 
 
Når verden er så globalisert som i dag, er yrkesmulighetene mange. Dette gjør det 
så innmari vanskelig for meg å finne ut hva jeg skal dedikere livet mitt til. Jeg som 
ikke aner hvem jeg er. Jeg tenker og tenker, men alt jeg kommer fram til er hvor mye 
tid jeg har kastet bort. Jeg er så fryktelig redd for å ta feil valg. 
 
Drømmen er å være lykkelig med meg selv og livet mitt. Det virker kanskje barnslig 
og urealistisk. Men for meg, er drømmen det eneste jeg trenger etter alt jeg har vært 
gjennom. Jeg trenger ingenting annet enn å være glad i livet mitt, det vil være min 
største oppnåelse i livet. 
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For å være helt ærlig har jeg aldri møtt noen som er veldig lik min person. Jeg skulle 
ønske jeg fant en som var det. Alle vennene jeg har hatt, måtte jeg balansere på en 
tråd for at de skulle like meg. Jeg er ikke vanskelig å like, men jeg har en unik 
personlighet som kanskje er vanskelig å forstå om jeg hadde åpnet meg.  
 
Verden i mine øyne er helt ulik hvordan samfunnet framstiller det. Når jeg opplever 
disse øyeblikkene av klarhet, klarer jeg ikke lenger å se verden på samme måte som 
jeg gjorde før. Livet blir liksom så useriøst, så enkelt. Selv om jeg vet alt det, 
forandrer det ikke på noe, livet mitt forblir det samme. 
 
Kanskje du tror at jeg er spesiell av en sort, men jeg er egentlig ikke det. Jeg er meg. 
Selv om det å være meg er komplisert, så er det tross alt det eneste livet jeg har 
kjent. Jeg er glad for at jeg fikk oppleve hvordan det er å være noen. 
 
- Rv 
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