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De simple ting 
 

”Fuglene der pipper fra deres bur” - Dan Turèll 

Når corona er slut, så vil jeg… Den umiddelbare fortsættelse, fra de fleste unge, vil formentlig 

være, at de gerne vil ud og rejse, se verden og feste med vennerne. Men vil man ikke altid det? 

Nogle gange kan det, der virkelig betyder noget være mindre og mere nært. Under corona har vi 

siddet hjemme, som fugle i et bur, foran vores computere, som har svært ved at følge med, ikke haft 

muligheden for at se dem vi gerne vil, og dagene er flydt ud i et. Vores hverdag er blevet vendt på 

hovedet og den spontanitet og frihed, som vi mennesker holder så meget af, er vi blevet frataget. 

 

”Lad de tusinder perler boble” - Dan Turèll 

Men hvad vil jeg, når corona er slut? Tage til en hvilken som helst stor koncert og nyde stemningen. 

En sommerhustur med veninderne. Rejse et sted hen jeg altid har drømt om. Spise ude og prøve ny 

og spændende mad, men også de små ting fra dagligdagen i Virum: Biografen, et kram, 

bedsteforældre, spontane fester, badminton, arbejdet som træner, samvær uden afstand og 

mundbind, indkøbstur, shopping, strand, badebro, bland selv-slik, caféliv og skole. Der er så mange 

ting, som ikke har været muligt, der vil blive muligt igen. Livet vil boble af glæde og frihed, som 

tusinder af bobler i champagne, og en konstant summen vil kunne fornemmes over hele verden. 

 

”I hvilens og hverdagens seng” - Dan Turèll 

Alle disse ting er noget, jeg glæder mig til, men det gjorde jeg også før corona. Så i virkeligheden, 

er det, der mangler, hverdagen. Muligheden for at stå op og ikke være hundrede procent sikker på, 

hvad der kommer til at ske i dag. Kunne tage i skole og tage hjem igen. Tage på arbejde og til 

træning. Være sammen med mine venner, når jeg får fri. Jeg vil tilbage til hverdagen, som man vil 

tilbage til sin seng efter en lang dag. Tilbage til ”hverdagens seng”. Jeg vil have følelsen af at tage 

af sted i skole og komme hjem igen, når man har fri, og som Dan Turèll sagde i sit digt fra 1993:  

”Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen - Jeg holder stinkende meget af hverdagen”. 


