
MULIGHEDER 

Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. 

* 

Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. 

* 

Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn af misun-

delse. 

* 

Hvis Sevel Kirke ikke lå i Sevel, så ville alle søer være fyldt med træer. 

* 

Hvis Sevel lå på Bornholm, så ville alle blive syge. 

* 

Hvis tage var lavet af mos, så ville alle blomster være sure på mig. 

* 

Hvis en pige bliver til en dreng, så ville alle være lykkelige. 

* 

Hvis kirken i Sevel var rød, så ville jeg tabe alle mine tænder. 

* 

Hvis kroen i Sevel var dækket af blomster, så ville man hoppe ud gennem 

vinduet. 

* 

Hvis der kun boede børn i Sevel, så ville alle blive sure. 

* 

Hvis dyr kunne tale, så ville mennesket dø. 

* 

 

 



Hvis du var en zebra i Sevel, så ville alle være glade. 

* 

Hvis Sevel ikke havde en hal, så ville jeg tage en tur til Mars. 

* 

Hvis jeg var på Hjerl Hede, så ville Jorden ligge på månen. 

* 

Hvis der ikke var træer i Sevel, så ville kakerlakker overtage verden. 

* 

Hvis kroen ikke var her, så ville Coca-Cola tjene dobbelt så mange penge. 

* 

Hvis sneen var blå i Sevel, så ville Danske Bank eje Danmark. 

* 

Hvis vejen var rød ved købmanden, så ville København være en by i Rus-

land. 

* 

Hvis vi ikke lærte noget om Sevel, så ville folk dø i smerte. 

* 

Hvis Sevel var lige så stor som København, så ville alt rådne. 

* 

Hvis der kun fandtes piger, så ville jeg åbne en dør. 

* 

Hvis Sevel ikke havde veje, så ville vi ikke være kendt for noget. 

* 

Hvis Sevel ikke havde en købmand, så ville der ikke være natur. 

* 

Hvis jeg ikke boede i Sevel, så ville man ikke kunne se noget. 

* 



DET ØDELAGTE VANDFALD 

 

Jeg drømte om en legeplads, 

hvor der gik en elefant. 

Jeg drømte også om Sevel, 

som lige pludselig fik et vandfald. 

Elefanten gik ind i vandfaldet 

og ødelagde det. 

Jeg prøvede at stoppe den 

ved at kaste en bold på ham. 

Det hjalp ikke, 

vandfaldet var ødelagt. 

Derfor så vi ikke vandfaldet i går, 

da vi gik tur i Sevel. 

Hvis jeg skriver mere om Sevel, 

får jeg brug for en blyantspidser. 

 

* 

 

DU VAR ALENE 

 

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede 

ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjern-

syn. 

 

* 

 



DE MANGE GAMLE DYR 

 

Du oplevede i dag, at du var i en ildstigning, 

hvor der faldt nogle få sommerfugle ned. 

På toppen af ildstigningen var der mange ænder 

og mange katte der tørrede sig. De mange  

gamle dyr kedede sig dårligt alene. 

 

* 

 

 

EFTERÅRET 

 

Jeg stod ved vinduet, det regnede. 

Det store træ midt i haven havde ingen blade. 

Efteråret var på vej, rosenblade var spredt ud over det hele. 

Mit blik fik øje på noget ved siden af. 

Det var en vandkande, den var fyldt med regnvand. 

Jeg glemte tiden, jeg skulle lave lektier, inden min far kom ind. 

Min blyant er knækket, og min lineal er væk. 

Jeg kigger på billedet af min familie, jeg savner dem. 

 

* 

 

 

 

 



SOVEPILLER 

 

Jeg drømte engang, at jeg havde gjort mig rigtig fin med læbestift og neg-

lelak, jeg skulle nemlig hen til en pige fra min klasse, som jeg ikke kunne 

lide. Jeg havde taget blomster og kage med. Da jeg kom hen til hende, bød 

jeg hende et stykke kage, hun tog imod det og spiste det, men hvad hun 

ikke vidste var, at der var sovepiller i, og hun faldt om og sov med det 

samme. 

 

* 

 

 

TÆNK 

 

Engang var du der 

i din have 

du kan ikke se 

du kan mærke græsset og vinden i dit hår 

du mærker en bænk 

du kan høre der kommer nogen 

personen sætter sig ved siden af dig 

du bliver fyldt med røg 

du åbner øjnene 

du ser ingen 

du bliver glad 

 

* 



VINTEREN 

 

Du lå ved den lille 

sandbunke i går 

du kunne mærke varmen 

suse forbi, du så en rigtig 

grim busk og under busken 

var der visne blomster 

jeg gik længere ud af skoven 

og så en rigtig grim og 

lille mus 

 

* 

 

DAGEN DER GIK 

 

Jeg så et dådyr imellem 

juletræerne ved Flyndersø, 

da jeg var til theselskab 

med bamsen Lille Bjørn 

fra alderdomshjemmet. 

Op af vandet kom Påskeharen 

med kiksekage. 

 

* 

 

 



 

DRENGEN 

 

Jeg oplevede, at jeg kravlede 

gennem glitrende smukt vand. 

Jeg kravlede med en blyant. 

Jeg skrev, at jeg kunne se 

et meget flot kirsebærtræ, 

hvor kirsebærene faldt ned i vandet. 

Jeg skrev også, at jeg kunne se et blad  

falde ned i det grumsede vand. 

Jeg kunne også se en dreng, 

der havde mistet sin 

kasket i vandet. 

* 

 

 

DYRENE I SKOVEN 

 

Jeg så et dådyr, der kom 

løbende med en bamse på ryggen. 

 

Der kom en hare ud fra Gjæven, 

hvor der er juletræer. 

 

Vi har kirsebærtræer i haven. 

* 


