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"Det regnar in under tröskeln, blixten har slagit ner i modemet, jag
måste kontrollera att autogiroutgifterna inte överskrider summan på
kontot för då skickas fordran direkt till den franska motsvarigheten
till kronofogden och hamnar man där är det slut på livet i den form
jag känner det, det dagliga livet, det lilla fina vanliga livet. Jag måste
se till att försäkringarna är betalda - det regnar ju in under tröskeln
och rörmokaren kommer inte - varför skulle han komma när ingen

annan kommer - för att sätta upp hyllor i köket där kryddor,
kastruller och tekoppar, sopptallrikar och glas står i en hög på

köksgolvet.   Jag måste till optikern och göra synkontroll för att klart
se alla siffror på blanketterna, siffror som nu bara hoppar omlott,
måste få kontakt med Författarnas försäkringskassa och få svar på
varför de drar dubbelt så mycket för sjukförsäkringen varje månad

när min inkomst i år ? det vill säga förra året - var hälften så stor som
året före, åren bara går och går, kommer aldrig till dörren, år,

månader, timmar, minuter.   Förra gången jag skrev till Författarnas
försäkringskassa och frågade varför jag måste betala dubbelt var i

juni. Svaret kom i oktober: ?Madame! Ni måste betala dubbelt för att
det står så i inbetalningskravet.?    Vart jag mig i världen vänder,
Finistère, Stockholm, staden nära Nantes ? det är det dagliga livet
som är mig övermäktigt, det lilla fina vanliga skitlivet som dagligen



brakar ihop efter det att den stora katastrofen har klingat ut. Detta det
dagliga livet som inte tar slut förrän jag gör det själv och var och en
som har följt mina spår vet att den dag när mitt vanliga liv tar slut är
jag inte med.    Jag är inte med på det, den dagen mitt vanliga liv tar
slut är jag långt härifrån."Sista boken från Finistère är en fristående

fortsättning på Priset på vatten i Finistère.
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