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Livet er et mellomrom. Alle vet det. Et rom mellom ingenting og ingenting. Og i dette rommet fins alt – og
ingenting. Som vil si: liv og død, som igjen vil si: livet i livet og døden i livet, og: livet i døden og døden i
døden. Vi er mennesker, mer eller mindre normale, som noen ganger, som her, får tillatelse til å møblere en
diktsamling. Mennesker som kanskje er syke, kanskje skal dø snart, men helt sikkert en dag. Mennesker som
har det fint sammen en stund, og så ikke så fint i det hele tatt og så ikke er sammen lenger. Vi går fra noe til alt
til ingenting. Og vi bærer på alle disse størrelsene hele tiden. Vi finner det igjen i fremmede ansikter. I
hverdagslige gjentagelser. Og grusomme episoder. Som en fatal bilulykke. Som er et av navene i et av hjulene
i Fredrik Hagens debutsamling. En ung kvinne mister livet. Helt plutselig. Og den unge mannen, omtrent på
denne kvinnens alder, kjenner hvordan hendelsen skyter ut i alle retninger – barndom, familie, jobb-, privatog sosialt liv.
Han kjenner alle tings deltagelse i alt. Som vil si ingenting.
Jeg kom plutselig til å slutte å tenke på deg er en sår og skjør samling som viser hvor vanskelig det er å ta vare

på seg selv, ikke minst de sidene ved oss som er avhengig av andre.
av Anna Edwin. Jeg kan ikke være den eneste som startet den nye uka i dag? I går var egentlig ikke en fin dag
i det hele tatt. Salma Dahman (28) - Drømmen min er blitt virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på
Nordnes. Jeg var bare seksten år da jeg fikk jobb som pantejente på. Ukens opptur: TRENING! Jeg har trent
mye, og det har vært utrolig bra for meg merker jeg. Jeg vet ikke om dere ser den forskjellen jeg ser, men jeg
føler jeg får. For et par dager siden fikk jeg det plutselig for meg at jeg skulle pusse opp rommet mitt. Solfrid
var på besøk en morgen og viste meg et nytt nattbord hun hadde. God morgen. Jeg var på intervju med avisen
i går, lokalavisen ja, egentlig merkelig at ikke riksavisene har hørt fra seg. Og neida, det var ikke kun meg, Det
har kommet en del spørsmål angående ulike kneskader her på bloggen. Jeg vil starte med å gi dere en liten
oversikt over symptomene på de vanligste. 2011. Når ble hjertet en stafettpinne for menn som får det til å kile
i magen? Jeg har flyttet kjærligheten min fra gutt til gutt helt siden jeg var skolejente. Asså. I går fikk jeg et
serietips av en som heter Kristina i kommentarfeltet. Så da jeg kom hjem etter en lang biltur hjem fra
Danmark, stappet med køer, ulykker. 31. desember: Det er veldig kaldt på kontoret mitt. (Ok, så har jeg vært
lat, da.). Det er så mye styr med jula, bestandig. Min vane tro, utsetter jeg det.
Herregud, frisøren min er så FLINK! Jeg skjønner ikke hvordan Gunhild får det til. Spesielt med tanke på at
utgangspunktet er helt lys blondt og flatt som bare.

