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Hvis jeg bare ikke hadde tatt feil hund
Tilda er på butikken sammen med hunden, Loppa.
På vei ut møter hun Axel …
Han sa hei til meg! Han så meg! Han kjente meg igjen!
Jeg tok hundebåndet og gikk. «Fin hund du har,» ropte
Axel etter meg. Jeg nikket. Det var da jeg oppdaget det. Jeg
hadde tatt med meg feil hund. Jeg hadde tatt en stor, svart
labrador. Loppa stod igjen borte ved lyktestolpen jeg hadde
bundet henne i, og så snurt ut.
Pinlig! Hva skulle jeg gjøre? Jeg kunne ikke gå tilbake
med labradoren, da ville Axel synes jeg var helt dust. Så jeg
bestemte meg for å gå en liten runde og komme tilbake når
Axel var gått. «Kom Buster,» sa jeg. Hunden ville ikke, han
visste jo ikke at han het Buster. Men han ble med da jeg tok
frem litt godteri.
Men Axel hadde ikke gått da jeg kom tilbake. I stedet
kolliderte han med Buster da vi svingte inn ved butikken.
«Glemte du noe?» sa Axel. «Ingenting, vi må hjem,» sa jeg
og løp. Axel syklet ved siden av. «Bor du her?» spurte Axel
da jeg stoppet utenfor et blått hus. «Ja,» sa jeg.
«Jeg trodde du bodde nede ved elven?» sa Axel.
«Altså, jeg bor i nærheten,» sa jeg. Axel syklet ved siden
av meg. Det var det jeg hadde drømt om, hvis jeg bare
hadde hatt med meg Loppa og ikke noen andres hund!
Axel bøyde seg ned og klappet Buster. «Kanskje vi kan gå
tur med Buster en gang?» sa han.
«Klart det,» sa jeg.
Hvordan skulle jeg kunne gi tilbake Buster nå? Og hva
med stakkars lille Loppa?
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labrador:
en stor og
kraftig hund
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