
DA JEG STÅR OPP DAGEN ETTER, gjentar jeg det vanlige
morgen ritualet: pusser tenner, gjør meg klar til å dra
på jobb, går og vekker barna, gjør dem klare for sko-
len, lager frokost til alle, smiler og sier at livet er herlig.
Hvert minutt, i hver handling kjenner jeg en tung bør
som jeg ikke klarer å identifisere, som et dyr som ikke
forstår hvordan den ble fanget i en felle.
Maten smaker ikke, men til gjengjeld blir smilet bre-

dere, for ikke å vekke mistanke. Jeg svelger gråten, dags-
lyset er grått.
Samtalen dagen før har ikke gjort meg godt: Jeg be -

gynner å tro at jeg er på vei ut av klagefasen og inn i
apatien.
Er det virkelig ingen som ser det?
Selvfølgelig ikke. Jeg er den siste i verden til å inn-

rømme at jeg trenger hjelp.
Vulkanen har brutt ut, og det nytter ikke å skuffe

lavaen tilbake, plante gress og trær og la sauene gå
rundt og gresse.
Dette fortjener jeg ikke. Jeg har alltid gjort mitt beste

for å innfri andres forventninger. Men nå har dette
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skjedd, og det er ikke noe jeg kan gjøre med det, bort-
sett fra å ta medisiner. Kanskje finner jeg allerede i dag
et påskudd for å skrive en artikkel om psykisk helse (de
elsker sånt), og møter en god psykolog jeg kan be om
hjelp. Jeg vet at det er uetisk, men sånn er det iblant.
Jeg har ingen manier å fylle hodet med – som å slanke

meg. Jeg er heller ikke manisk opptatt av å ha alt ryd -
dig. Jeg går ikke rundt og finner feil på arbeidet til hus -
hjelpen som kommer klokken åtte om morgenen og går
klokken fem etter å ha vasket og strøket klær, ryddet
huset og noen ganger handlet. Jeg kan ikke få utløp for
frustrasjonen ved å prøve å spille supermamma; det ville
gått ut over barna.
Da jeg drar, ser jeg naboen stå og polere bilen sin.

Gjorde han ikke det i går også?
Jeg klarer ikke å styre meg, så jeg går bort til ham og

spør.
«Det var noe jeg hadde oversett», svarer han, etter å

ha sagt «god morgen», spurt etter familien og kompli-
mentert meg for kjolen min.
Jeg ser på bilen, en Audi (Genève kalles ofte for Audi-

land). For meg ser den helt perfekt ut. Han viser meg et
par steder som ennå ikke skinner som de skal.
Jeg haler ut praten og ender med å spørre ham hva

han tror folk søker i livet.
«Det er lett å svare på. Klare å betale regningene.

Kjøpe et hus som ditt eller mitt. Ha en hage full av trær.
Ha barna og barnebarna på søndagsmiddag. Reise
rundt i verden som pensjonist.»
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Så det er det folk ønsker seg i livet? Er det sant? Det
er noe skrekkelig galt med denne verdenen, og det er
mer enn krigene i Asia eller Midtøsten.
Før jeg drar på jobb, må jeg intervjue Jacob, eks -

kjæresten min fra videregående. Heller ikke det får opp
humøret. Nå begynner jeg virkelig å miste interessen for
ting.



HAN FORTELLER MEG FAKTA om regjeringspolitikken,
noe jeg ikke har etterlyst. Jeg forsøker å stille ham til
veggs med noen vanskelige spørsmål, men han unnviker
dem elegant. Han er ett år yngre enn meg, så han må
være tretti, selv om han ser ut som om han er trettifem.
Det siste holder jeg for meg selv.
Det er selvfølgelig fint å se ham igjen, selv om han

ennå ikke har spurt meg hva jeg har drevet med siden
vi gikk hver til vårt etter videregående. Han fokuserer
på seg selv, karrieren, fremtiden, mens jeg tar meg i å se
dumt tilbake på fortiden, som om jeg fremdeles var den
tenåringen som til tross for tannreguleringen likevel ble
misunt av alle de andre jentene.
Etter en stund slutter jeg å høre etter og slår på auto-

piloten. Alltid det samme manuset, de samme temaene
– lavere skatter, bekjempe kriminalitet, holde fransk-
mennene ute av landet (de såkalte grensearbeiderne), de
som tar jobbene fra sveitserne. De samme temaene går
igjen år etter år, og problemene forblir uløste, for det er
ingen som egentlig bryr seg.
Etter at vi har pratet i tjue minutter, begynner jeg 
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å lure på om min mangel på interesse er et resultat av
den merkelige sinnstilstanden jeg er i for tiden. Nei. Det
 finnes ikke noe kjedeligere enn å intervjue politikere.
Det hadde vært bedre om de hadde bedt meg dekke en
forbrytelse. Mordere er mye mer autentiske.
Sammenlignet med folkets representanter i hvilket

som helst annet land, er våre de kjedeligste og minst
interessante. Bare to ting kan lage en skandale her:
 korrupsjon og narkotika. Da tar saken gigantiske pro-
porsjoner og blir slått opp stort overalt, siden det ikke
finnes noe annet interessant å skrive om.
Men er det noen som bryr seg om privatlivet deres,

om de har elskere, går på bordell eller er homser? Ikke
en sjel. De fortsetter med det de ble valgt til å gjøre, og
så lenge de ikke sprenger budsjettet, er alt fryd og
 gammen.
Landets president skiftes ut hvert år (ja, hvert år) og

velges ikke av folket, men av Det føderale råd, et organ
bestående av sju ministre som utgjør det sveitsiske stats-
overhodet. På den annen side, hver gang jeg går forbi
kunstmuseet, ser jeg plakater for nye folkeavstemninger.
Befolkningen elsker å bestemme – fargen på søppel-

posene (svart), tillatelse til å bære våpen (et overvel -
den de flertall sa ja, og Sveits er nå det landet i verden
med flest våpen per innbygger), antall minareter som
kan byg ges i landet (fire), strengere asylregler (jeg har
ikke fulgt ordentlig med, men jeg innbiller meg at loven
ble godkjent og har trådt i kraft).
«Unnskyld.»
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Vi blir avbrutt for andre gang. Han ber høflig assis-
tenten om å utsette neste avtale. Avisen min er den vik-
tigste i det fransktalende Sveits, og intervjuet kan bli
avgjørende i kommende valg.
Han later som om han klarer å overbevise meg, og

jeg later som om jeg tror ham.
Men jeg kjenner meg fornøyd. Jeg reiser meg, takker

og sier at jeg har alt jeg trenger.
«Ikke noe mer du lurer på?»
Klart det er, men det er ikke min sak.
«Hva med å treffes igjen etter jobb?»
Jeg forklarer at jeg må hente barna på skolen. Jeg

håper at han har sett den store gullringen på fingeren
min, den som sier: Det som en gang var, hører fortiden
til.
«Selvfølgelig, men kanskje vi kan spise lunsj en dag?»
Jeg går med på det. Jeg har lett for å lure meg selv,

og tenker: Hvem vet, kanskje har han noe virkelig viktig
å fortelle meg, en statshemmelighet, noe som kan endre
politikken i landet og få sjefredaktøren til å se på meg
med nye øyne.
Han går bort til døren, låser den, kommer tilbake og

kysser meg. Jeg gjengjelder kysset, det er jo lenge siden
sist vi kysset. Jacob, som jeg kanskje kunne ha elsket,
er nå familiemann og gift med en lærer. Og jeg er en
familiekvinne og gift med en mann som jobber hardt
selv om han har arvet en formue.
Jeg overveier å skyve ham vekk og si at vi ikke er

barn lenger, men jeg liker det som skjer. Jeg har ikke
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bare oppdaget en ny japansk restaurant, nå går jeg også
over streken. Jeg har brutt reglene, og verden har ikke
rast sammen. Jeg har ikke følt meg så lykkelig på lenge.
Jeg føler meg stadig bedre, modigere, friere. Så gjør

jeg noe jeg alltid har drømt om å gjøre, helt siden skole -
tiden.




