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Egne Krefter

Et tema for dette nummeret av Kraftverk kunne være ”satsing på
egne krefter”. Forfatter, Kraftverk-skriver og redaksjonsmedlem
Randi Magnussen har skrevet essayet i denne utgaven, og på
lanserings-arrangementer er det Kraftverk-skriver og multikunstner
Einar Sagen (han er aktiv som forfatter, musiker og billedkunstner)
som sammen med sitt band skal stå for det musikalske innslaget.
Så Kraftverk 29 er helt dominert av Kraftverk-skrivere, folk
rekruttert fra egne rekker, så å si. Betyr det at vi fra nå av bare vil
satse på egne krefter? Slett ikke, vi kommer stadig vekk til tenke
bredde og mangfold, og ha innslag og bidrag av etablerte
kunstnere, musikere, forfattere og foredragsholdere fra en rekke
fagområder. Men ingenting er bedre enn at Kraftverk-skrivere kan
bidra på lik linje med de etablerte, og denne gangen har dette vært
fullt mulig, takket være at vi har mange dyktige og allsidige
skrivere.

ROLF ENGER, redaktør



som leker mer med tidsbegrepet. Men skitt, tenkte jeg, jeg må
begynne et sted, og dette er hva jeg har. En kronologisk rekkefølge.
Og jeg satte meg til PCen. Jeg skrev om det første legebesøket mitt
jeg kan huske. Da jeg var 3 år, og ramlet av trehjulssykkelen. Og
jeg husker at jeg tenkte; innledning. Jeg har skrevet en innledning.

Jeg skrev sent og tidlig. PCen min stod ved vinduet, med utsikt mot
Askøybroen. Utenfor vinduet gikk morgenlyset over i kveld.
Årstidene skiftet. Jeg satt og skrev.

Jeg kan huske at jeg var strålende fornøyd med situasjonen. I tiår
hadde jeg båret på forfatterdrømmen. Nå gikk den i oppfyllelse. For
det er ikke slik at det nødvendigvis er den ferdige boken som er
mest spennende. For meg var det skriveprosessen. Det å gjøre et
arbeid. Jeg kunne leke med språket. Finne de ordene som gav meg
en god smak i munnen. Akkurat denne boken handlet om det å leve
med schizofreni, så jeg måtte være tro mot innholdet. Mange av
problemene mine på den tiden gikk på egen seksualitet. Det bød
meg imot å feste disse problemene på papiret. Men jeg tenkte; nei,
vær ærlig. Det hadde vært så lett å omskrive problemene. Til vakre
metaforer, duse og dulgte, slik at jeg ville fremstå som mer normal
enn det jeg var. Men jeg var ærlig i skriveprosessen. Jeg takler ikke
å være kåt, skrev jeg. Å være kåt er ikke vakkert. Men det å være
kåt var det som var problemet. Så det var det jeg skrev.

Boken min, ”Randis verden”, kom ut på Pax forlag i september
2006. Noen uker etterpå kom en anmeldelse av boken min i
Bergens Tidende. ”Innsyn i galskapen” var tittelen. Da visste jeg at
jeg hadde truffet.

Livet stopper ikke opp om man får en schizofrenidiagnose. Det kan
være da det begynner.

RANDI MAGNUSSEN

Randi Magnussen, født 1967, debuterte med romanen ”Randis
verden” på Pax forlag i 2006. Hun er Kraftverk-skriver og medlem i
redaksjonen.

Om schizofreni og skriveprosessen

Sykehuset hadde dobbeltrom for pasientene. Det stod to
sykehussenger ut fra veggen, men pussig nok var det ikke hvite,
sterile sengetrekk. Dynetrekkene var i mykt bomullsstoff, og de var
småblomstrete, i rosa, hvitt, grønt og lyseblått. Jeg ble trøstet av
dette dynetrekket, jeg syntes det virket vennlig, det gjorde
sykehuset mindre skummelt. Sengene var adskilt med lyseblått
forheng, også i bomullsstoff. Og så var det to høye, smale klesskap,
og en felles håndvask med speil. Dette var min innerste sfære i flere
måneder.

Jeg hadde kjørt meg i bånn. Jeg var 35 år, og innlagt på psykiatrisk
sykehus for første gang. Jeg var vettaskremt. Sinte og kritiske
stemmer gjallet i hodet mitt. Jeg var utmattet av mangel på søvn.
Angsten lagde muskelknuter i kroppen min. Tunge, svarte
depresjoner hang over hjertet mitt. Da fikk jeg en idé.

Hva om jeg tok de få sidene jeg hadde skrevet for 10 år siden, og la
dem inn i en større helhet? Hm? Ja. Og så kunne jeg skrive ned alle
de episodene jeg hele tiden gikk og tenkte på, og ordne dem
kronologisk. Det kunne bli en bok av det. Det visste jeg. Jeg hadde
mye stoff.

Jeg gikk inn på dobbeltrommet jeg delte med en annen jente, og
hentet kulepenn og papir. ”Streif av sol, inn i bok”, skrev jeg. Jeg så
ned på arket hvor jeg hadde skrevet dette, og syntes ideen var god.
Jeg gjemte lappen innimellom klærne i klesskapet mitt, og gikk ut
på røykealtanen til de andre og tok meg en kopp kaffe. For å feire
gjennombruddet.

Men jeg kunne ikke fortelle om hva jeg nettopp hadde gjort til de
andre. De ville tro jeg var ko-ko. I og for seg ikke en unormal
tanke, minnet jeg meg selv på. Her på dette sykehuset var alle
skjøre i hodene sine. Alle slet. Alle var like redde. Og jeg syntes de
var fine mennesker.

Jeg hadde fått tildelt en lege, en psykiater, på sykehuset hvor jeg
var innlagt. Neste gang jeg hadde time hos henne, fortalte jeg
henne det jeg i 35 år ikke hadde kunnet si til noen. Min sjels
innerste hemmelighet;

– Jeg skriver, sa jeg. – Jeg tror at jeg har stoff til noe større.
Kanskje en bok. Men jeg tror ikke dere vil like det, for det handler
blant annet om tilværelsen min her på sykehuset. Det er ikke
sikkert det kan trykkes. Offentliggjøres.

Psykiateren var til stede i øyeblikket. Hun var til stede i livet mitt:

– Skriv! sa hun. – Det problemet du tar opp, er ikke et problem, for
du kan anonymisere. Det må alle som skriver gjøre.

Ja. Anonymisere. Det var også en idé. Hun hadde rett, selvsagt
skulle jeg anonymisere.

Nå er det ikke slik at jeg ble frisk fordi jeg kom i gang med
skrivingen. Langt ifra. Jeg var innlagt på sykehuset en hel, lang
sommer, og trengte medisin og terapi. Etter innleggelsen fulgte en
ny innleggelse, på et annet sykehus, og etter det ble jeg henvist til
en psykiatrisk poliklinikk.

Til slutt kom jeg hjem. Til hjemmesykepleier, poliklinikk hver 14.dag
og med høye doser sterke medisiner. Slik var livet mitt blitt.
Men jeg hadde en bok å skrive. Den begynte jeg på nå.

Jeg hadde gått til anskaffelse av en bunke gule post-it-lapper.

På dem skrev jeg historiene jeg i flere år hadde gått og tenkt på.

Til slutt spredde jeg de gule lappene utover gulvet på hybelen min.
Det var kaos. Og jeg tenkte: Ok, jeg trenger et system. Jeg ordnet
lappene i kronologisk rekkefølge. Jeg visste at en bok som har
hendelsene i kronologisk rekkefølge, ikke er så spennende som en



datakurs. Det var vinter og lite aktivitet i hagen. Naboene så hun
ikke så ofte nå. De hastet til og fra et eller annet tilsynelatende
viktig, og om kveldene var de hjemme hos seg seg selv.

Hun satt alene og skrev i en sort tykkpermet bok. Denne boken
hadde hun med seg overalt. Mens hun skrev setningene smakte hun
innimellom på ordene: noe slumrer.  – Slumrer, sa hun halvhøyt til
seg selv før hun fortsatte. Hun kjente at tristhetsfølelsen økte
etterhvert som hun skrev.

   Noe slumrer.

   Noe lukker meg ute.

   Umerkelig går noe forbi uten at jeg kan ta og føle på det.

   Jeg kan vente på deg.

   Men jeg vet ikke om du noensinne kommer.

Hun var på vei hjem etter nok en mislykket kveld på datakurset, Hun
fikk ikke til å bruke noe av det de hadde gjennomgått på kurset. Hun
følte en kolossal ensomhet og hjelpeløshet i forhold til de andre. Det
var som hun var i et eget polstret rom og ikke kunne nå noen, og
ingen kunne heller nå inn til henne.

Hun så sløvt rundt seg og merket at øynene var tørre. Luften i
rommet kjentes også tørr. Hun hadde en ubehagelig smak i munnen
og fornemmet at hun kanskje ville besvime. Ingen sa noe da hun
forlot rommet. Ingen prøvde å få henne til å bli.

Hun beveget seg langsomt og hun stønnet svakt på veien til bussen
mens hun tenkte tunge setninger som hun liksom lirte av seg for
hvert langsomme skritt.

Hun slepte seg videre i vintermørket og lengtet til et varmere sted.
Et sted hun kunne være med de gode venninnene hun ikke fant
igjen. De var enten gift og hadde barn eller de var flyttet til en annen
by, eller de hadde bare forsvunnet for henne.

Som i søvne sto hun opp av sengen og gjorde sitt morgenrituale.
Hun kledde på seg en mørkebrun genser over et svakt, mønstret
sennepsfarget skjørt. Under hadde hun tatt ullstrømpebukse. Hun
grep den sorte skriveboken sin og stappet den i vesken sammen
med matpakken. I det samme gled et lite smalt kort ut av vesken.
Hun plukket det opp og leste halvhøyt for seg selv: - Jeg vil gjerne
treffe deg.

Hun hutret i den kalde morgenluften på vei til bussen enda hun
hadde en tett, stor jakke utenpå og sjal i halsen. På busstoppet sto
allerede hennes hyggelige nabofrue fra etasjen under og smilte til
henne. De pleide ofte å være i hagen samtidig om sommeren og
stelle med sine små vekster. Men av en inngrodd angst for å virke
påtrengende forholdt hun seg taus til alle naboer når hun traff dem
utenfor hagen. Etter et par korte setninger avsluttet hun samtalen. I
det samme kom bussen. Hun satte seg ned et godt stykke fra
naboen.

Et kvarter seinere var hun fremme ved blomsterbutikken hvor Birte
allerede var på plass og syslet med asaliene. Det nærmet seg
advent, og de gikk en travel tid i møte. Sammen gjorde de to
kvinnene alt i butikken klart og åpnet da tiden var inne. De andre
kollegaene var også på plass. De var fire ansatte på jobben, alle
kvinner. I tillegg var det en mann som tok seg av utkjøring og
levering av blomstene. Selvsagt økte travelheten nå frem mot jul.

Hun sto bak disken og pakket inn en bukett røde roser. Med ett følte
hun at noen betraktet henne. En høy mann med grålig hår sto
innenfor døren. Birte var også oppmerksom på ham og spurte hva
hun kunne hjelpe med. De forsvant bak englehyllen, men snart var
han fremme ved disken. Han hadde funnet en slank, hvit telysengel.
Nok en gang så han på henne der hun sto bak disken. Hun så opp fra
innpakningsarbeidet og registrerte til sin egen forundring at hun ikke
ble engselig. Noe i mannens øyne beroliget henne.

Da hun kom hjem og skulle ta seg et bad, hørte hun en liten melodi
akkompagnert av vannet som strømmet ned i badekaret. Hun fant
frem cd-spilleren og plugget den til stikkontakten utenfor badedøren.
Med døren til badet på gløtt, kunne hun ligge i karet og lytte til
musikk. Hun ble rolig og avslappet der hun lå.

Hun skrev videre i hodet til den sorte boken sin:

Håndskrift er av og til vanskelig å tyde. Jeg prøver alt jeg kan å lese
noe mellom linjene. Men jeg er blitt bitter. Jeg kjenner savn. Men jeg
skal klare å bære dette savnet alene. For du ser ikke ut til å kjenne
det. Hos deg trodde jeg i blant at jeg ville finne trygghet, men det

Tunge tanker

Hun våknet om morgenen med en følelse av at noe var i endring.
Hun kjente en gryende lidenskap. Hun ville fryse denne følelsen. Hun
hadde fjerne setninger i hodet som: - Jeg vil vente på deg, og: - Jeg
vil være hos deg. Hun trodde det hadde med hennes tapte idylliske
barndom å gjøre. Hun tenkte på familien sin som hun ikke hadde noe
kontakt med og grep seg selv i å savne dem. En gang for evigheter
siden hadde de vært en familie.

Hun var et tenkende menneske. Hun trivdes godt alene, men var
alltid høflig og grei sammen med andre. Hun var av og til litt for
ivrig, pratet og fortalte og angret litt etterpå.

Hun hadde snille, brune øyne og brukte briller som hun kikket litt
over når hun ville ha god blikkontakt. Dette fikk henne til å se litt
muntrere ut enn hun egentlig var. Håret hennes var kobberfarget.
Det var halvlangt. Hun pleide ha det samlet i en liten hestehale med
en hårspenne som lignet et liggende egg. Tøyet var helt og rent. Hun
brukte varme farger som passet godt til henne. Av og til brukte hun
vide, flagrende bukser. Ellers brukte hun skjørt.

Hun bodde alene i en leilighet akkurat passe stor, med to soverom.
Hun hadde overtatt den etter faren. Huset var en femtitalls
treetasjes blokk i mur. Den inneholdt seks leiligheter med stor
felleshage. Hun hadde både ripsbærbusker og plommetrær. De andre
i huset hadde sine prosjekter med rabarbra og jordbæråker.
Nabolaget var trivelig. Inne i denne hagen var alle sammen gjennom
hele sommeren. Om vinteren trakk de seg litt tilbake. Men alle var
på talefot.

Den grønne hagen med litt kupert terreng hadde en liten solgrop og
et tørkestativ. Hagen var inngjerdet med et mørkebrunt hagegjerde.
Utenfor hagen var det en vei med jevn trafikk. Lenger nede i veien lå
en kolonialbutikk. Et og annet tre var synlig. Det lå en mengde
boligblokker på ene siden. Lenger borte lå et felt med små
eneboliger. Innimellom husene var små, grønne lunger. Folk gikk til
og fra.

Hjemmet hennes var tidløst innredet. En gammel spisestue hadde
hun malt bondeblå. Sofaen, som var av en nyere modell, var plassert
lengst inne i rommet. Små lamper laget en intim stemning. Likevel
kunne hun når hun var i dårlig humør føle et sterkt ubehag i
hjemmet sitt. Da tenkte hun at lyden i rommet var som en liten
flymotor som bare fortsetter og fortsetter. Den lyseste lyden var som
ledetonen og de dype tonene var bare som et lite fantasifullt
akkompagnement. Susingen rundt det hele kunne være samme
lyden som inne i en hjernescanner eller som når mor støvsugde oppe
i tredje. Susingen gav minner om de gangene hun besvimte.

Moren var død. Hun hadde stiftet ny familie etter at hun og faren
skilte lag. Hennes nye mann var død. Tre barn, hennes halvsøsken
var flyttet.

Faren var på sykehjem. Han var frisk i toppen, men klarte ikke å
være alene hjemme lenger. Han var ensom og trist og spiste lite.
Heldigvis fikk han det bra på sykehjemmet. I de senere år hadde
faren utviklet et sterkt vennskap til en dame på sykehjemmet. Hun
kunne ikke gå, men han kjørte henne mye rundt i rullestolen. Det
var rørende å se hvor mye de brydde seg om hverandre.

Bortsett fra morens nye barn var det ingen søsken. De hadde hun
ingen kontakt med. Hun følte seg som et enebarn og var vant til å ha
masse plass rundt seg og klare seg selv.

Hun arbeidet i en liten blomsterbutikk. Hun elsket å stelle med
plantene. De siste årene hadde hun tatt noen kurs i blomsterbinding
og for tiden holdt hun på med et datakurs. Kollegaene i butikken var
greie, men avmålte. Birte med krøllene var den greieste. På
datakurset følte hun seg utilpass og hadde ingen venner.

Ellers hadde hun noen gode venninner fra lang tid tilbake. Men hun
likte best å beholde mest for seg selv og ikke slippe noen for nærmt.

Slik gikk dagene. Hun hadde sitt arbeid i blomsterbutikken og sitt

viste seg hver gang at det stemmer ikke. Hvor kan trygghet finnes?
År tilbake var tryggheten. Hagen utenfor med hageredskaper og
trillebår. Jeg tror at det skjuler seg en slags sannhet her et eller
annet sted. Vi trenger å la oss omforme. Jeg kan kjenne at noe
kunne bli bedre. Vi vil gjerne lene oss til en falsk trygghet og luller
oss inn i noe som ikke er der. Hvert sekund er viktig men alle de
lange periodene med negativitet er direkte ødeleggende. Jeg kan
kjenne at jeg vil fryse fast i dette til slutt. Det er nødvendig å våkne
ganske med det samme.

Hun badet ferdig og tullet seg inn i en stor gammel håndduk som lå
igjen etter faren. Hun gjorde hva hun kunne for å brele med seg
selv, siden det ikke var noen annen som kunne brele for henne. Hun
var søvnig og trett og ville gå rett til sengs. Med ett hørte hun skritt i
trappen. Noen ringte på hos henne. Dette var høyst uvanlig. Det
pleide aldri komme noen til henne og i alle fall ikke uanmeldt. Det
var ikke spesielt sent. Allikevel var det noe som ikke stemte.

Hun snakket dempet innenfor døren, spurte hvem det var. Hun
kjente at hun var rolig og ikke redd for noe. Hun dro kjensel på
stemmen da mannen svarte. – Det er Anders. Mitt navn er Anders
Holm.  Jeg må få snakke med deg. Det er veldig viktig.

Hun åpnet døren og kjente med en gang igjen mannen fra butikken
som kjøpte den slanke telysengelen. Hun følte nok en gang at hun
ble rolig ved å møte blikket hans. Hun flyttet seg til side og slapp
den fremmede mannen inn i leiligheten sin. Han kom inn i entreen
og stilte vesken sin på gulvet ved siden av badedøren. Hun hadde
hoppet inn i en joggedrakt. Hun så spørrende på mannen. Han kastet
et blikk på cd- spilleren og sa: – Glad i musikk?

- Ja, det er jeg. Vil du ha en kleshenger?

Hun ga ham en.

Etter dette ble det en pause. Han fant seg en plass i sofaen hennes
og hun serverte kaffe og knekkebrød med ost. Hun visste fortsatt
ikke hva mannen ville, men det gjorde ingenting. Hun likte å ha
besøk for en gangs skyld. Hun slappet helt av og var ikke engstelig.

- Du vil vel vite hvorfor jeg kommer? Han stirret i samme øyeblikk
på et lite fotografi som sto på hyllen. Det var et lite bilde av moren
og faren hennes. Hun kjente med det samme en kribling i magen.
Hun ventet spent.

- Vi er søsken, sa han.

Hun følte bena svikte under henne. Hun besvimte nesten. Plutselig
så hun faren for seg. Det var et svakt minne fra lang tid tilbake. Hun
var selv ganske liten. Før hun var begynt på skolen. Hun og moren
dro til byen på bussen. Da de passerte den lille parken på vei til
byen, skimtet hun faren på en grønn benk i parken. Han satt og
holdt armen rundt en fremmed dame.

Hun hadde aldri sagt det til noen.

TURID-ALICE BERG ANDERSEN



Nå så han litt irritert ut, han så litt rar ut. Hun visste svært godt at
det ikke var han som sa det. Eller? Hun visste ikke helt. Var det
hodet hennes som spilte henne et puss nå? Var det han som hadde
sagt at hun var slem? At hun ikke betydde noe for han, at han bare
lurte henne, at hun var ikke verdt noe? At alt var løgn. Var det han
som hadde sagt alt dette til henne? Eller var det hodet hennes som
lurte henne trill rundt nå?

Hun klarte ikke å finne det ut, hun visste at han aldri ville si noe sånt
til henne. Men allikevel så kunne han gjøre det, ikke sant? Han sto
utålmodig og kikket på henne, ventet på at hun skulle svare. At hun
skulle falle sammen på kne og gråte og be om tilgivelse og si at hun
ikke viste hva som gikk av henne.

Denne gangen ville hun ikke gjøre det, hun ga enda et svar han ikke
hadde forventet. Hun sa at det var over, at hun ville leve på
egenhånd. At hun ville oppleve ting på egenhånd, uten han. Hun
smilte, han smilte ikke. Hun følte seg fri, men redd. For nå var hun
alene, nå ville han ikke være der for henne som han alltid var. Hun
skjøv han til side og tok et skritt frem og sa noe sånt som at hun
egentlig bare ønsket seg stillhet, at kaos og orkanene ville stoppe.

MALENE GULLI SPILDE

Ønske

«Jeg er ikke bedre enn noen andre – det vet jeg. Du trenger ikke å si
det så mange ganger til meg. Jeg trenger virkelig ikke å høre det,
kan du heller ikke late som jeg er litt unik og spesiell. At jeg er noe,
at jeg betyr noe? Jeg trenger å høre ordene fra deg, vil ikke høre
dem fra noen andre. De andre mener det ikke. Jeg vet du ikke
mener det heller, men når du sier det, tror jeg det. Jeg trenger bare
at du sier at bryr deg, du behøver ikke å mene det. Bare si det til
meg. Skjønner du det ikke? Skjønner du ikke hvorfor? Ser du det
ikke i det hele tatt?»

Ordene bare rant ut av munnen hennes, det var ord som skrek etter
kjærlighet og varme. Han hadde bare sittet og sett på henne, pustet
tungt og oppgitt. Hun forsto det godt, hun skjønte at han var sliten
av henne. Hun var jo så krevende på alle måter. Hun var sliten av
seg selv, men håpet og håpet at det skulle endre seg, at det skulle
ordne seg. «Alt ordner seg jo til slutt!» sa hun hele veien. Hun
klamret seg til ordene, ville ikke gi slipp på dem.

Men hun følte at de ble mer og mer utydelige for hver dag som gikk,
hun ville bare overse det. Og late som alt var fint, alt ble så mye
bedre da, når hun lot som. Men ikke inni henne, der var det kaos og
orkaner som styrte på, hun ønsket at hun aldri hadde latt dem
komme henne nær. Hun ønsket at hun aldri hadde kjent dem, men
det hjelper ikke å ønske, det visste hun og. Men av og til ønsket hun.
Var det så galt? Hun følte seg slem for at hun hadde sagt det hun
tenkte til han. Men hun ville bare at han skulle vite hva hun tenkte?

Hun så hvordan han sank sammen, hvordan øynene hans ble mer og
mer fortvilet. Nå angret hun enda mer, hun ville ta ordene tilbake.
Hun ønsket at det aldri hadde hendt. Hvordan kunne hun si at han
ikke brydde seg om henne? Han som alltid stilte opp for henne når
alle andre var sliten og lei av henne, han som smilte så pent og
varmt til henne. Han som satt ved sengekanten i timevis og sang for
henne, når hun var sliten og redd. Han som klappet henne på kinnet
og sa pene ord når hun var fortvilet og sint. Han som alltid klarte å
snike fram et smil i henne, han som var så god mot henne.

Hun visste så inderlig godt at han brydde seg om henne. Men
allikevel hadde hun sagt at han ikke gjorde det. Hun hadde ikke
ment det, men ordene hadde bare falt ut av henne. For hun klarte
ikke helt å tro at han var glad i henne, hun ville så gjerne tro det.
Men hun som var så slem, hvordan kunne han være glad i noe sånt
som henne? Hun som aldri klarte å fullføre noe, hun som var så
ekstrem på alle måter. Hun som var som et lite barn og aldri klarte å
sitte i ro. Hun som glemmer så mye, hun som sier så mye rart. Hun
som blir så sint og ødelegger så mye, hun som er så redd og tror at
alle er ute etter henne. Hun som tror at alle vil gjøre henne ondt.
Hun prøvde å ikke tenke så mye på det, men hun skjønte at han var
sliten nå. Hun ønsket at hun ikke visste hvorfor. 

Filmklipp av gode stunder surret rundt i hodet hennes, hun smilte for
seg selv. Hun kjente det kriblet innvendig, det føltes så godt å tenke
på alle de gode tingene som hadde skjedd i hennes liv. Hun åpnet
øynene og tittet på han som satt der og så fortvilet ut, han som
hadde spurt hva som var i veien i dag, han som hadde fått et svar
som han ikke hadde forventet. Men han hadde fått det, hun hadde
gitt det til han, og nå ønsket hun å ta det tilbake. Han hadde lukket
øynene sine nå, han var så vakker der han satt.

Hun forgudet han. Han visste det, hun sa det til ham senest for en
stund siden. Han hadde smilt det gøyale, varme og gode smilet sitt,
han tok henne på hodet og bustet håret hennes til. Hun hadde smilt
og, hun hadde følt seg vel. Men nå følte hun seg slem, det var så
rart hvordan alt hadde endret seg på et øyeblikk. Fra å være to glade
mennesker til en sliten og en slem en. I det samme øyeblikk som
hun tenkte dette hadde han reist seg. Nå sto han rett framfor henne.
Hun kjente lukten av han, den trygge gode lukten som alltid fikk
henne til å slappe av. Ord kom ut munnen hans, men hun fikk dem
ikke helt med seg. Ord som «kjære lille deg, i mine øyne er du unik
og spesiell, det har du alltid vært. Ikke kom her og påstå noe
annet!».




































































