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Wouuuu 

Det hele startede dagen før. Jeg kom hjem fra træning klokken 23.15 og havde ikke lavet biologi. 

Jeg kæmpede mig igennem lektien, men kunne bare mærke, at det hele fløj igennem hovedet. Jeg 

opfangede intet af det, ligesom når man sidder i 5. modul i skolen. Jeg kunne ikke fokusere på 

andet end den dejlige følelse af min bløde seng. Det var, som jeg var fanget i en støvsuger. Jeg blev 

bare hevet tættere og tættere og tættere på sengen. Jeg overgav mig, som var det en tabt krig. 

Næste morgen vågnede jeg halvt veludhvilet, men stadig med følelsen af at jeg sagtens kunne tage 

et par timer mere på skjoldet. Dagen fløj afsted. Første modul, andet modul, tredje modul.  

Da vi kom til 4 modul, havde vi biologi. Det var ikke fordi, jeg frygtede det, tænkte bare, at jeg 

skulle være fokuseret. Min lærer står og forklarer om cellens opbygning, og jeg føler, at det hele 

fedter rundt i hovedet på mig. Efter den uundgåelige intro til timen, blev vi inddelt i makkerpar, og 

derefter skulle vi nu tegne cellen. Vi skulle inddrage alle dens komponenter, som var det en 

kageopskrift. Jeg sad og kunne slet ikke overskue, hvordan vi skulle gøre det, min makker fattede 

heller ikke noget. Jeg tænkte for mig selv, at nu kan det være nok, og jeg hankede op i mig selv og 

fandt fokus. Jeg sad og læste om, hvad cellens forskellige dele gjorde. Jeg begyndte at fange 

essensen i det, der stod. Jeg følte, at jeg blev lukket inde i en boble af cement. Intet kunne røre 

mig. Det var ligesom at skulle tage straffe i fodbold. Der kom tunnelsyn… Jeg havde fået en slags 

åbenbaring. Det var en vild følelse. Jeg blev helt optaget af emnet og glemte alt om vores tegning. 

Jeg begyndte at klapre tasterne i bund, og inden jeg nåede at opdage det, havde jeg skrevet 

mange ord. Mange bogstaver. Mange tegn. Jeg følte, at jeg kunne udnytte hele min 

hjernekapacitet, ligesom i ”Limitless”. Indimellem tasternes klapren huskede jeg at trække vejret. 

Luften var frisk. Det var efterår, og klassen var halvt tom. Eller var den halvt fyldt?  

Jeg kiggede på uret på min computer. 10 min var gået. Kiggede på uret på væggen. 10 min gået. 

Spørger min makker. 10 min var gået. Jeg forstod det ikke. Følte kun jeg havde været væk i 2 min. 

Fuckr med min hjerne. Det var ikke, fordi undervisningen var striks den dag. Jeg kunne bare godt 

lide den aktive undervisning, forståelsen for faget, den friske luft og et spændende tema. Det er 

vigtigt for mig! 


