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— Det er en tid for alt, sier den gamle. 
Er det én ting hun midt imellom ikke har 

nok av for tiden, så er det nettopp tid. Hun 
har i hvert fall ikke tid til å tenke på hvorfor 
den gamle plutselig bruker omtrentlige bi-
belsitater. Er det fordi den gamle begynner 
å bli ordentlig gammel?

 «En tid til å fødes, en til å dø.»
Den gamle har da fortsatt tid til å leve li-

vet? 

— Du har ikke tid! Jeg rekker ikke toget! 
Kom! Nå!

Det er langt fra morgenstund er gull i 
grunn. Med «strengstemmen» sier hun for 
n’te gang: 

— Du må komme, nååå! Hører du meg?! 
Den yngste har kanskje ikke det beste sy-

net, men han har ypperlig hørsel, ifølge le-
gen. Men han liker å ta seg god tid. Spesi-
elt på morgenen. Spesielt på kvelden. Spe-
sielt alltid - når han leser Donald. Han lever 
livet i Andeby, sammen med Ole-Dole-og- 
Doffen, Donald og Onkel Skrue. 

— Kan jeg lese ferdig historien? Siden? 
Ruten?

— Neeeeei! Det er tid for å pusse tenner!
For den yngste kunne det vært tid for å 

kaste stein, men de ligger ute i hagen. Han 
går heller til krig:

— Du er slem! Du bare kjefter!
Slem? Det har hun da ikke tid til. Å være 

slem tar tid, i hvert fall mot voksne. Og hun 
vil aldri finne på å være slem mot små barn. 
Den yngste vil alltid være liten.

Tid for fred? Bare så vidt. De gir hverandre 

en klem før de løper hver til sitt. 
Men så med morgensol i ansiktet og mu-

sikk på øret, føles det egentlig som om det 
er tid for å danse. Er det lov? På Karl Johan i 
Oslo en mandag morgen? O’yes!

Det er som når hun nærmer seg mål i et 
langt løp. 42 kilometer unnagjort, kanskje 
bare noen få kilometer igjen og hvem vet 
også noen høydemeter, men hvis den rette 
sangen dukker opp på øret, så er det bare å 
danse seg i mål. 

Galskap, sier noen. Hva løper du fra? Spør 
andre. 

Hun løper for å nå målet – toppen! 
Toppen av lykke? Å bli elsket, aldri hatet?
Det er en tid for alt, og herre-min-gud, 

tenker hun som ikke tror på noen gud, at 
det er ikke mer tid til å filosofere over livet.

— Jeg må løpe. Må rekke toget.

Den yngste leser lekser. Hun skriver. 
— Hva skriver du om? Er du ferdig? Skal 

ikke du snart slutte?
Han er utålmodig og vil ut. Hun vil skri-

ve ferdig. 
Døra åpnes. 
— Klem!
Hun roper. 
— Jeg har ikke tid! Gutta venter!
Den yngste løper. Døra lukkes. Hun blir 

igjen og skriver. Den siste «Gladlaksen».
Det er tid for å ta farvel, kjære leser. Det 

er, som den gamle sier, en tid for alt. 
Jeg skal videre. Sikker du også. Kanskje 

vi møtes igjen en annen gang.
Bare tiden vil vise.  MiM

Vi har fortsatt tid - eller kanskje ikke?
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Dette er boka som utløste ord-
striden mellom de norske in-
dustriarbeidernes kronikør Kjar-
tan Fløgstad og fransk littera-
turs wonderboy. Édouard Louis 
beskriver sin egen barndom på 
1990- og 00-tallet(!). Arbeider-
klassen i Nord-Frankrike har ruk-
ket å miste fabrikkjobben, hav-
net på trygd eller sitter i kassa på 
super'n. Gutten med litt for løse 
håndledd og jentete gange blir 
det daglige mobbeoffer. Forel-
drene skammer seg over «den lil-
le homsen». I tillegg til sterke sce-
ner bobler hele den korte boka av 
sosiologiske analyser. Hverdage-
ne passerer i brutalitet og ydmy-
kelse i et fastgrodd klassesystem. 
Dette er langt fra de stolte histo-
riene vi kanskje er vant med om 
det norske arbeidsfolket (ifølge 
Louis' innlegg i Morgenbladet 
en nedlatende form for roman-
tisering!). Fløgstad hadde på sin 
side lest denne boka som en ren 
utdriting av Klassen. Men det er 
lett å se sympatien med mennes-
kene som omgir den unge Eddy: 
Lokale øvrigheter holder nemlig 
folk nede og reproduserer klas-
sene. Søsteren drømmer om å bli 
spansklærer, men lar seg overbe-
vise av skolens rådgiver til å vel-
ge butikklinja, fulgt av jobb på 
supermarkedet — som alle de an-
dre jentene. Systemets ofre blir 
selv undertrykkere når alle vil ha 
noen under seg. 
Eirik d. Viggen
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