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FERDIG MED DE FØRSTE FEMTI: Et kort-kort sammendrag.
Friske mennesker føler gjerne trang til å finne et mørkt og stille 
hull å krype ned i når femtiårsdagen nærmer seg. For hva er det 
som skjer? Du tasser omkring. Steller med ditt. Gjør ikke så mye 
oppsiktsvekkende, kanskje.

Så nærmer du deg femti – og plutselig synes folk det er på 
tide å oppsummere deg! I kriker og kroker produseres det slutt-
rapporter, og på selve dagen overleveres de i festlige former og 
på haltende verseføtter – og hva handler de om?

I korte trekk: At du har utrettet det du skulle. 
At du er framme nå!

AT DET VAR AT DU HADDE TENKT..?
At du hadde mye ugjort? At du først nå har tid til å utrette det du 
alltid har drømt om? At du kanskje - omsider, nå som du endelig 
har lært og skjønt litt - kunne blitt til noe her i verden?!

Glem det: Om du ikke er rik og berømt nå, får du tie og tåle, 
men flere sjanser får du ikke. Det er for seint nå, vet du!

HELT BORTREIST
Ikke så underlig at tanken om å være bortreist på dagen – minst! 
– ligger snublende nær. Men hjelper det?

Ikke det spøtt. Joda, du unngår festtalene. Og tøflene i gave-
pakning. Men du kommer hjem en gang. Og åpner skapet. 

Og da – gjerne sammen med den buksa som umerkelig har 
krympet to nummer – ramler det ut et mørkt og dystert vesen.

TVERS IGJENNOM GØRR…
Det blåser kaldt der midtlivskrisa farer fram. Livet kjennes 
meningsløst, og dessuten forbasket kort. Da gjelder det å bite 
tenna sammen og skille snørr fra barter. For det kan godt hende 
livet er meningsløst. Men ikke mer enn før! - du hadde det sann-
synligvis bare for travelt til å merke stort til det. Og det er sikkert 
sant at livet er kort.

Uansett blir det ikke stort lengre om du lever passivt og 
forutsigelig.

...TIL SEIER
Det gjelder å få mest mulig ut av livet mens du har det. Men 
«mest mulig» er en individuell størrelse. Så hva vil du ha? Mest 
mulig penger? En perfekt kropp? Plass på hockeylandslaget? En 
doktorgrad i atomfysikk? En kjæreste? To?! 
Det er bare å velge. Rettere sagt: Det er ikke bare bare å velge.

Men det må til. Pluss å huske hva du har valgt – det kan være 
vanskelig nok i din alder! – og noen andre småting. For eksempel 
å ikke tenke for mye på bagateller som står i veien.

BRUK FORDELENE VED Å HA FYLT FEMTI!
En fordel er at du kan ta deg sjøl mindre høytidelig. Folk blir ikke 
særlig sjokkerte uansett. Du kan framstå surrete, skravlete og 
glemsom – herregud, du er jo gammel! Hiv pretensjonene over-
bord – det er ingen som venter seg noe av deg likevel...

og da kan du virkelig glitre til og overraske! Det er alltid moro 
å kunne overraske, ikke sant? Og det har aldri vært så lett å over-
raske som nå, når du er femti!

Husk at mange vil bli overveldet om en femtiåring gjør noe 
som helst!

VED NÆRMERE ETTERTANKE
Etter hvert kan det nesten bli for enkelt å overraske omverdenen. 
Da er du moden for høyere mål. Finn et skikkelig kritisk publikum 
som ikke lar seg imponere av overflatiske bagateller: Overrask 
deg sjøl.

PS: Men ikke stress! Det har liten hensikt i å bli som veps i 
august - du vet, desperate sulliker som virrer omkring og stikker i 
hytt og pine. De oppnår sjelden annet enn å irritere...

TID NOK
Med andre ord: Ikke lev hver dag som om det var den siste. Det 
blir bare pes. Å leve hver dag som om det var den første er mye 
bedre.

For det er (nesten) aldri for sent å sette i gang en prosess. Og 
skulle det nå gå så galt at du ikke får tid til å fullføre, så er det 
vel strengt tatt ikke ditt problem – eller hva?

Dette er uansett SLUTTEN                                                           
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