HELT NYE TONER

chokolader, så gnægger hun altid: ”Det feder først
i morgen, og der er vi ikke hjemme!”
Men Børste tænker, at de jo næsten altid er
hjemme, så derfor feder det nok lidt alligevel.
Tut prøver forgæves at kravle ind på sin yndlingsplads under havebænken. Der er så dejlig køligt

Efter at Børste har sagt farvel til Ludvig, går hun

og skyggefuldt på en lun forårsdag som i dag.

forbi fru Potersen og fortæller hende om det nye

Men maven vil ikke med derind. Fru Potersen og

cirkus.

Børste står og betragter dens asen og masen.

”Ha, så er det for alvor blevet forår, når selve-

”I kunne jo melde jer til vores løbeklub, ” fore-

ste Cirkus Vita kommer til byen,” siger fru Poter-

slår fru Potersens nabo, der står og klipper hæk

sen og sætter et glas mælk, en porter og en stor

på den modsatte side. ”Vi mødes klokken syv

skål med blød nougat på havebordet.

hver morgen og løber rundt om Kattemosen.”

Selv om cirkusartister er dejlige, så er Børstes
nabo og hendes storlogrende hund nemlig mest
vilde med blød nougat og chokolade i alle af-

”Ha, ellers tak! Så skal man jo op, før fanden
får flamenco-sko på,” siger fru Potersen bestemt.
Hun står lidt. Så mumler hun for sig selv:
”Nej … Så har jeg en meget bedre ide.”

skygninger.
Tut er helt sikkert den perfekte rumbadanser,
men Børste kan også godt se, at den er blevet noget tyk om maven på det seneste.
Når fru Potersen fodrer Tut med de fyldte
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Hun forsvinder ind i garagen og dukker op
igen med søm i munden og fire træstolper.
Der bliver hamret og savet løs, og til sidst har
fru Potersen fået sømmet ekstra lange ben på
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havebænken. Den er blevet en halv meter højere

sejler frem og tilbage, hver gang Tut vender sig

end før.

derinde.

”Voila, Tut. Så er der plads til dig igen!” brummer hun tilfreds. Slankekure og motionsløb har
hun ikke fidus til. Fru Potersens høje havebænk
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Børstes ben kan ikke nå ned til jorden, men
Tut er glad.
Det er fru Potersen også. Hun sætter sig på
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den vakkelvorne bænk. ”Man ser jo hele haven

Hr. Potersen tager altid en taxa, når han skal ud.

fra en frisk vinkel, når man sådan sidder en halv

Syv gange dumpede han til køreprøven, og først

meter højere.”

da han den ottende gang kørte bilen ind i det ene-

Det er hyggeligt at høre Tut ligge nedenunder

ste træ på ruten, så hele kølerhjelmen blev flået

og snorke varmt og blødt. Dens drømmende poter

op, besluttede han sig for, at taxaer nok ligesom

løber af sted over havefliserne.

mere var ham.
”Hej, hvor er I blevet høje! Har vi fået ny

Så standser en hvinende taxa op uden for havelågen.

havebænk, Thea?” siger han med sol i øjet.
Han, der ellers er så trist, og som plejer at

”Sluk den motor. Vil I så være stille!” lyder
det. Man kan høre fru Blomster-Skal-Sove råbe
helt ovre fra sin egen vej. ”Mine tulipaner har

ligne en albyl med hentehår hele vinteren, han
stråler nu som en buket påskeliljer.
”Ja, på en måde er den ny ... Det er i hvert fald

brug for ro! I forstyrrer jo mine liljers skønheds-

ligesom at få sig en ny have … og en ny mand,”

søvn!”

hvisker fru Potersen til Børste.

Fru Potersen ryster på hovedet, og Børste fniser.

”Hvordan gik koncerten?”
”Vi var flyvende,” svarer han og sætter sig

Hun er skrupskør, hende fru Blomster-SkalSove.

sammen med dem på havebænken. Han hiver
trompeten ud af kassen og begynder på en hæs-

”Hej med jer!” Det er hr. Potersen, der stiger
ud af taxaen med sin elskede trompetkasse
under armen. Han har været ude og spille med
“Musklerne”. Det hedder hans orkester.
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blæsende melodi.
Så må fru Blomster-Skal-Sove og hendes tulipaner tænke, hvad de vil.
Trompeten får Tut til at vågne med et sæt. Den
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prøver at stå oprejst under havebænken og slår
så heftigt med halen, at både Potersens og Børste
vælter ned fra bænken, der braser sammen og
bliver til løse pindestykker.

FØDSLER &
ITALIENSKE PØLSER

Selv den hæsblæsende melodi braser sammen
og ender med nogle mystiske toner uden ekstra
omkvæd.
”Både bænken og melodien skal nok justeres
lidt,” griner hr. Potersen.
”Jeg kunne ellers godt lide den drejning, san-

Om aftenen sidder Børste under sin dyne og snakker med far, inden hun skal sove. Han har aldrig

gen tog. Det er ikke hver dag, man hører sådan en

været god til at synge godnatsange. Han lyder

slutning!” siger fru Potersen og giver ham et kys

som en elefant, der lige har set en gyserfilm. Så

midt på munden.

det har de droppet.
Det kan være svært at falde i søvn om foråret,
når det er så lyst udenfor. Så Børste fortæller først
om grævlingedamen fra Cirkus Vita, og bagefter bliver hun ved med at finde på noget nyt og
spændende: ”Om to måneder og tre dage er det
min fødselsdag!”
”Ja, det er det!” svarer far.
”Tænk, at jeg netop blev født på min fødselsdag. Hvor heldig kan man være?” synger hun. ”Så
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