PULS natur/teknik 1. klasse

Caspers morgen – side 12
Det er tidlig tirsdag morgen. Casper ligger under sin lune, bløde dyner og sover. Der er mørkt på
hans værelse. Pludselig ringer vækkeuret. Casper vågner med er sæt. Han rækker armen ud og
famler sig frem efter vækkeuret. Endelig finder hans fingre den rigtige knap og vækkeuret stopper
med at hyle. Casper kravler ud af dynen. Uf, hvor er der koldt. Han kan høre, at det blæser
udenfor. Han går han til vinduet og trækker gardinet fra. Først kan han slet ikke se noget, fordi det
skarpe sollys får ham til at knibe øjnene sammen. Men hans øjne vænner sig hurtigt til lyset, og
han kan se, hvordan det suser i de store træer foran hans vindue. Bladene er begyndt at blive gule
og røde, så de falder nok snart af.
Casper åbner døren ud til gangen. Han kan høre radioen i køkkenet og hans lillesøster, der synger.
Måske har hans mor bagt boller. Casper snuser ind. Nej der lugter af brændt toast, som der plejer.
Han går videre ud på badeværelset. Han tager tøj på, tisser og vasker sig. Vandet føles iskoldt, da
han tænder for vandhanen. Langt om længe bliver det varmt. Han sjasker vand i hovedet og i
håret. Det drypper, da han rækker ud efter håndklædet. Han kan mærke, at hans bluse bliver våd.
Casper går ud i køkkenet og siger godmorgen til resten af familien. Hans lillesøster spiser, hans far
læser avis og hans mor er ved at smøre madpakker. Casper åbner køleskabet. Puh – det lugter af
ost. Han kigger efter letmælken. Først kan han ikke finde den. Men så ser han noget lyseblåt inde
bag ved sødmælken.
Casper sætter sig ved bordet og hælder havregryn, mælk og til sidst sukker op på sin tallerken.
Hans lillesøster sidder og leger med sin grød. Hendes fingre er helt klistrede.
Da Casper er færdig med sin morgenmad, skal han smøre sin madpakke. Han laver en æggemad
med salt på, torskerogn med citronsaft, og så skal han bare lige skære agurker til sin
leverpostejmad. Av! Casper hyler højt. Han har skåret sig i fingeren. Heldigvis er det kun en lille
revne og det holder hurtigt op med at gøre ondt.
Caspers kat Silas kommer hen og gnider sig op af benet på ham, da han er ved at få plaster på. Det
kilder. Casper sætter sig ned og kæler med Silas. Den er dejlig blød. Hans lillesøster kommer hen til
ham. Hun har en håndfuld sten med, som hun har samlet i børnehaven. Casper skal se dem alle
sammen. Nogle er glatte og runde og andre er helt ru og nogle har skarpe kanter.
Så kalder Caspers mor på ham. Han skal til at af sted. Casper finder sin skoletasker og skynder sig
ud af døren.

