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En utenkelig framtid? 

 

Når jeg var sju år, ville jeg være ti. Så jeg barberte leggene mine for første gang. Når jeg var ti 

år, ville jeg være tretten så jeg prøvde litt pudder og maskara. Når jeg var tretten år, ville jeg 

være atten. Så jeg begynte å bruke bh, selv om det ikke eksisterte noe bak. Nå er jeg atten år, 

og jeg vil ikke bli tjue. Jeg vil være den lille jenta som alltid ville være eldre. Jeg vil fortelle 

henne å leve barndommen, mens den fortsatt er der og jeg vil fortelle henne hvor vanskelig 

skolen blir og hvor fæl verden er. Det er utenkelig at jeg noensinne prøvde å vokse opp så 

fort, men her er vi. Det var også utenkelig at det skulle komme en pandemi, på lik linje som 

det var utenkelig at Russland skulle invadere Ukraina, men igjen, her er vi. Hvorfor er 

fremtiden så utenkelig? 

 

Framtiden er utenkelig, vi vet aldri når det smeller eller når vi tar vårt siste åndedrag. Jeg 

savner tiden hvor de eneste bekymringene mine var hvilken smak jeg ville ha på kuleisen, 

eller hvilken farge jeg ville ha på den nye Hello Kitty genseren. Mens nå går jorda snart 

under, og det er bare snakk om dager før vi alle er spist opp av zombier. Miljøproblemene 

øker og det gjør CO2-utslippene også. Om vi ikke dør av zombier så dør vi vel av lufta rundt 

oss, eller som jeg liker å kalle det: gift. Lufta er ikke ren lenger, på samme måte som rommet 

mitt. Eller rommet mitt har vel heller aldri være rent, og lufta der er hvert fall giftig, ifølge 

mamma da. At miljøproblemene bare forsvinner, er utenkelig. Isen smelter, befolkningen 

øker, det blir mer ekstremvær og lufta er giftig.  

 

Når vi først er inne på problemene vi har her i verden og utenkelige ting, så er ikke zombier 

og miljøproblemer det eneste. Fattigdom er blant annet et stort problem i dagens samfunn og 

det er utenkelig at vi noensinne kommer til å bli kvitt det, hvert fall med tanke på hvor dårlig 

pengene i verden blir fordelt. Her om dagen var det Champions League finale. Liverpool mot 

Real Madrid. Det fikk meg til å tenke på hvor mye fotballspillere faktisk tjener på å kun 

sparke en ball. Jeg googlet litt og fant senere ut at når Erling Braut Haaland bytter til 

Manchester City vil han tjene en ukelønn på ca. 4,2 millioner kroner i følge VG. Dette 

tilsvarer en årslønn på ca.45 millioner kroner. 45 millioner kroner i året for å sparke en ball på 

en bane i 90 minutter. Er det rart noen er fattige da? Vi har nok ressurser til hele verdens 

befolkning, men bruker masse millioner på disse fotballspillerne. Så kanskje alle i verden bare 
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skal sparke en ball, slik at vi blir kvitt fattigdom? Da er det kanskje ikke så utenkelig lenger. 

Det er ingen tvil om hvilken idrett jeg skal TVINGE mine fremtidige unger å drive med! 

Fotball for alle pengene tenker jeg. Spark ball, bli kvitt fattigdom!  

 

Så hvorfor er fremtiden så utenkelig? Fremtiden er utenkelig fordi man vet aldri hva som kan 

skje. Framtiden er så fjernt og uvisst, man vet ingenting. Det man vet er at alt kan skje. Det er 

for eksempel utenkelig at rommet mitt kommer til å bli ryddig, det er også utenkelig at jeg 

kommer til å bli et A-menneske og det er hvert fall utenkelig at jeg noensinne kommer til å 

være motivert til skole eller noen slags form for arbeid. Om ti, tjue, tretti kanskje førti år så er 

dette tenkelig. Det som var utenkelig i fortiden, er tenkelig nå. Det var utenkelig at Ekofisk 

skulle finne olje i Norge i 1969, mens nå er vi et av verdens rikeste land. Når jeg var sju, ti og 

tretten år ville ha det jeg ikke kunne ha, og nå er jeg atten og har det. Nå sitter jeg her og 

skriver denne teksten mens jeg skulle ønske jeg aldri tvang meg selv til å vokse opp så fort. 

Nå må jeg leve videre inn i en farlig og utenkelig framtid, hvor jeg mest sannsynlig blir spist 

opp av zombier.  

 

Kilder: 

https://www.vg.no/sport/i/wOzxwM/rekordovergang-bekreftet-manchester-city-enig-med-

dortmund-om-haaland-kjoep 
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