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Der var engang en pige, der var sur.

Hun kunne ikke huske hvorfor, men hun vidste, 

at hun var det. Det kunne hun mærke på sine 

ben, for de ville hele tiden trampe.

Pigen sad under en busk og gloede ud på alting. 

Hun ville ønske, at hun slet ikke var der, at hun 

bare kunne forsvinde i den blå luft – som en 

drøm, når man vågner om morgenen. 

Måske var det hele bare en drøm? Måske 

fandtes hun i virkeligheden slet ikke. 
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Måske var hun bare noget, som en eller anden drømte. En trold måske, 

ellers ville hun vel ikke være i så dårligt humør.

Hun måtte prøve at vække trolden, så den fjollede drøm kunne stoppe. Men 

hvordan vækker man en trold, når man er inde i hans hoved og bare er noget, 

han drømmer?

Pigen så sig omkring. Der lå en knækket gren på jorden.

Så hårdt hun kunne, slog hun løs med grenen, samtidig med at hun 

trampede og råbte.

Men trolden sov bare videre.

”Hvor er jeg dum.” Hun slog sig selv oven i hovedet med en knytnæve. ”En 

trold kan jo lige netop lide det, som mennesker ikke kan lide. Og omvendt.”

Med en fjer kildede hun lige så forsigtigt jordknolden, som hun sad på, mens 

hun sang en stille melodi. Det virkede heller ikke. Pigen, der ville have alting 

til at forsvinde, blev ved med at være der, lige så sur og lyslevende som før. 

Øv. Sådan en møgtrold.
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Hun satte sig ind under busken igen. En solsort hoppede forbi 

med en regnorm i næbbet.

”Nåhh,” sagde hun til sig selv, ”jeg er en solsort. Det med at 

være en møgsur møgpige på en møgsur møgdag er bare noget, 

som min fuglehjerne har fundet på, fordi den ikke gider at flyve.”

Med øjnene fulgte hun solsorten hen til mudderhullet og så, 

hvordan den trak regnorm op. Spoing!

Da solsorten var væk, hoppede hun derover og stak munden og 

næsen ned i mudderet.

Føj, hvor det smagte – og der var ikke engang nogen regnorm. 

Kun væmmelig, klistret jord. Nej, en fugl var hun i hvert fald ikke.
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Hun så sig om. Hvad kunne hun ellers være?  Et får, en 

blomst, en bil? Hun prøvede at forestille sig, at hun var en 

sten. Men det var umuligt at sidde så stille.

Pigen bed sig i storetåen – det kunne jo også være, at det 

hele bare var noget, hun selv drømte? Av, det gjorde ondt.

Så gik hun ind.
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”Mor,” sagde hun, ”jeg vil gerne fødes tilbage.”

”Hvad mener du?” 

”Jeg mener, at jeg gerne vil ind i din mave igen, 

så alting forsvinder.” Hun så vredt på sin mor.

”Okay,” sagde moderen, ”så må du jo se, om du 

kan få tiden til at gå baglæns.”

”Det kan vel ikke være så svært,” tænkte pigen 

og gik baglæns ud af døren. 




