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Længslen og glemslen 

(Med startkomma) 

Når det bliver nu 

Når corona er slut så vil jeg leve mit liv. Jeg vil ikke bare nøjes med at være halvt i live og sidde dag 

ind og dag ud, foran en skærm der suger livslysten ud af mig. De venner jeg nu ikke har set i, Gud ved 

hvor lang tid, vil jeg samle. Hele bundtet og holde et brag af en fest. Jeg vil danse og drikke til den 

lyse morgen helt uden at skænke restriktioner og endeløse pressemøder den mindste tanke. Ja, faktisk 

vil jeg næsten skide på restriktioner og retningslinjer. Jeg vil uddele kram til alle, også flere end det er 

høfligt at give. Og så, når festen er brændt ud, de sidste dåser er tomme og alle, selv dem der gik i 

brædderne før 12, er gået hjem. Der vil jeg huske tilbage på tiden, før alt dette var muligt. Aldrig 

nogensinde vil jeg glemme. 

Nok gemt, men absolut ikke glemt 

Uanset hvor dement og gammel jeg bliver, vil jeg aldrig glemme at sætte pris, på alt det man må. De 

tider hvor restriktioner og pressemøder var det eneste, der bare var nogenlunde spændende i 

hverdagen, vil for altid være et overstået kapitel. Knuden, der med tiden havde vokset sig større og 

større, og til sidst næsten fyldte hele rummet i maven, vil langsomt meget langsomt blive løsnet. Som 

et nys der langt om længe vælter ud. Men i en lysere og forhåbentlig mindre fastfrossen fremtid vil jeg 

stadig huske glimt af denne coronatid. Altid vil en følelse af noget uforklarligt og kvælende ligge 

gemt. 

Sådan, endelig nu 

Men nu vil jeg smække den livssugende computerskærm ned med en følelse af tilfredsstillelse. Rejse 

min krøllede masse af en krop op fra stolens tiltrækningskraft. Mine først slæbende, tunge skridt. 

Senere lettere, og til sidst svævende skridt vil som en bil på autopilot føre mig ud af buret. Lægge den 

mørke, tunge, søvndyssende lugt af hoodies, der trænger til at blive vasket bag mig og møde den 

sprængfarlige forårsbrise med åbne arme og missende øjne. Hele min krop vil eksplodere i en 

miniatureversion af Big Bang, af indtryk, eufori og uendelig frihed. Jeg vil forsvinde som en fjern prik 

ud ad den måbende hoveddør. Måske jeg aldrig kommer tilbage til denne virkelighed, i hvert fald ikke 

lige foreløbig. For nu vil jeg altså leve mit liv. 


