Portrett
Av Gjertine Måseide Gjernes

En chuncky blond dame ved navn Silje. AKA Silje-fyr, siden hun er tidligere mann, sitter
og snakker med vennene sine. Hun tar en pause fra studeringen til eksamen som
kommer snart på frisørskolen. Silje er veldig god i det teoretiske, men hun sliter med det
praktiske. Venninnen hennes er i tillegg gravid, og siden foreldrene og mye av familien
hennes ble drept i en brann og typen hennes slo opp med henne, trenger hun sterkt
hjelp hos Silje. Silje vet også at det snart er termin, noe som gjør at livet hennes blir
svært travelt om bare noen uker. Venninnen hennes vet at det plager henne og prøver
konstant å skifte tema. Silje drar opp en pakke blå mint-tyggegummi og putter en av de
små, dypt blå, avlange putene i munnen. Venninnen stirrer stygt på henne selv om hun
er lettet over at hun endelig har sjanse til å bytte emne.
- ”Du burde ikke fortsette å tygge så mye av det der”, sa hun med en overraskende skarp
stemme
Silje overser henne, det er sant at hun ikke burde bruke så mye av tyggegummien, men
hun kan ikke noe for det, det roer nervene, og når hun ikke tygger, det føler hun at hun
ikke kan klare noe. Silje husker hvor mye foreldrene hennes alltid hadde hatet det store
forbruket hennes av den, men deres meninger gjorde ingenting lenger. De hadde
bestemt seg for å stenge seg selv helt ute av livet hennes siden hun tok den
kjønnsoperasjonen, det gjorde henne trist at de ikke ville godta hennes valg og ikke ville
ta hensyn til hvordan hun følte det. Livet hennes var hardt men du holdt ut. Broren
hennes hadde tatt selvmord på grunn av hans kjønns-foretrekninger, og det gjorde
ingenting bedre, tvert imot hadde det langt større press på henne. Allikevel var Silje
sikker på at alt kom til å gå bra til slutt. Det gjør alltid det …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Et år senere ble Silje funnet død i badekaret sitt sammen med en hårtørker med
kontakten i og et selvmordsbrev………………………..

