
F E M O G T Y V E  S L A G

S Ø R E N  B J Æ L D E





Du må ikke græde.





Jeg er en dreng, som ligger i sengen og 
stirrer på gardinet, det må ikke røre 
sig, det må ikke åbne sig, jeg holder 
det fast, giver ikke op, græder ikke.





Børnene i ernsynet er kede af det, de bor 
ikke hos deres far og mor, de bor på et 
sygehus, for de er syge. De græder meget 
og er bange, når de ser noget, som ikke 
�ndes. Det var bedre, om de ikke levede, 
siger min mor, og min far synes det samme. 
Børnene i ernsynet stiller ting på rækker.





Jeg stiller mine andersdyr på rækker, 
når de deltager i Andebys OL.





I en elv i Norge sætter jeg andersdyr 
i små både, spænder dem fast med 
elastikker, Fedtmule, Mickey Mouse, 
Bror Kanin. Jeg løber langs elven og 
følger bådene. Fra en lille bro, som fører 
over vandet, redder jeg de hjælpeløse.







Madpakken i skolegården. Rugbrød med 
spegepølse, ristede løg og remoulade. 
Jeg erner det iskolde fedtede papir. 
Hvad er der i den gule farve. Har 
de puttet gift i remouladen? Eller 
venter de til corn�akes med mælk.







De står på række og kaster 
femogtyve gange med terningen.

















Jeg tæller øjnene, og man kan højst opnå 
150, hvis man slår en sekser alle femogtyve 
gange. Det laveste er 25. Resultaterne 
grupperer sig omkring 87 og 88. Et 
resultat i 80’erne er skuffende, i 90’erne 
godt, men først over 100 er det rigtig 
godt. Rekorden for Andeby er 114, som 
Onkel Joakim engang opnåede. Jeg fører 
nøje regnskab med resultaterne; også for 
alle de andre sportsgrene, som er en del 
af Andebys OL. Der uddeles medaljer 
til de sejrende, og medaljefordelingen 
mellem de forskellige familiegrupper 
er det også vigtigt at holde øje med.
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