
1g skrivekursus VG 2022 3. pris Alma Vedel Grotkjær 1c 

 

Når alle muligheder er åbne 
 

Efter corona så vil jeg tage alle de chancer, jeg har mistet.  

Jeg vil tage med mine venner til mit sommerhus i Sverige. Det skal være sensommer, så 

sommerfugle sidder på alle lyngblomsterne. Vi skal gå lange ture gennem skoven og ligge i mosset 

og spise skovens små søde blåbær. Jeg vil sætte pris på, at stilheden næsten larmer, når vi ligger 

der, og intet bevæger sig. Jeg vil ud at sejle, og jeg vil mærke bølgernes blide skub, når vi nærmer 

os søens midte. Jeg vil springe fra den lille robåds spids på hovedet ned i det kolde mørke vand. Jeg 

vil næsten få et chok af kulden, idet jeg bryder overfladen fra mit spring. Jeg vil grine, når mit 

hoved når op til overfladen igen. Vi skal sejle videre ud på de små øer og sætte os i skovbunden på 

vores tæppe. Imens solen tørrer vores hår, skal vi sidde og spise vores medbragte frokost. Jeg vil 

nyde at være så langt fra corona smittetal og PCR-tests. 

 

Jeg vil se frem til en sommer uden restriktioner. Jeg vil tage min søster i hånden og gå gennem 

København, jeg vil glæde mig til at blive suget ind i en menneskemængde og føle mig som en stor 

enhed. Vi skal tage på café uden at skænke mundbind og coronapas en tanke. Vi vil sætte os ude 

foran tæt ved vejen i en lille solplet. Det er varmt, og solen tegner fregner på mine kinder. Jeg vil 

sidde og nyde larmen fra de andre gæster og vejen ved min side. Jeg vil sidde og observere 

forbigående og bare nyde menneskemylderet. Efter et par timer skal vi vandre gennem små  

Sidegader, mens himlen bliver mere lyserød, og solen går ned. Måske vil vi spise en is eller gå forbi 

vores bedsteforældre på vej hjem. Endelig er alle muligheder åbne. 


