
T-shirten 

Skrevet af Rikke Mølbak 

Trine kom over til mig i spisefrikvarteret og lænede sig ind over min madpakke. Hun hviskede mig 

i øret, om jeg ville med i bycentret i dag efter skole, bare os to, jeg nikkede lydløst. Trine kiggede 

over på Lise, der sad bag mig. Lise vendte sig om og gik ud af klassen. På vej ud råbte Lise, om der 

var nogen, der vil med ud at spille mur, hele af klassen gik med. Kun jeg blev tilbage, Trine gik 

med ud. Så sad jeg igen alene tilbage. 

Hvor var det bare let for de andre at få venner, det kom bare ikke naturligt for mig. På en eller 

anden måde måtte jeg bare derud og spille mur, være sammen med de andre. Inden jeg havde fået 

rejst mig kom Trine ind i klassen, hun gik hen til mig og puffede mig på skulderen. 

”Kom med ud, hvis du ikke vil spille med, kan du bare se på,” sagde Trine, usikkert rejste jeg mig 

og fulgte efter Trine. Hvor var hun bare sød og betænksom.  

Om eftermiddagen tog Trine og jeg i bycentret, hun var god til at få mig til at tale. Eller måske var 

det hende, der talte om, hvilke butikker hun ville i. Jeg fulgte bare med.  

”Der er min yndlings butik, den vil jeg gerne ind i,” fik jeg fremstammet, Trine var et stort smil. 

”Så er det da den butik, vi først skal ind i,” sagde Trine og gik hurtigt mod den store tøjbutik, jeg 

havde udpeget. 

Der var mange smarte bluser, men hurtig fandt jeg en hvid T-shirt med print. Jeg viste Trine blusen, 

hun kunne lide den. Hun ville også have en, men ville lige prøve den først. Hun tog den rigtige 

størrelse med ind i prøverummet. Jeg ventede tålmodigt. 

”Passer den?” ville jeg vide, men Trine sagde ingenting. Lidt efter kom hun ud. Jeg gik hen for at 

betale min T-shirt, mens Trine kiggede videre. Da jeg havde betalt, var hun væk, jeg kiggede efter 

hende og begyndte at kalde på hende. Pludselig gik brandalarmen i gang. Ekspedienten kiggede 

forvirret rundt, jeg skyndte mig ud. I døren stod Trine, hun tog fat i mig og hviskede: løb. 

Da vi var kommet ud af centeret, tog Trine sin jakke af og viste mig T-shirten. Hun kunne slet ikke 

stoppe med at grine. 

”Der tog vi fusen på dem, det er vores hemmelighed. Hver gang vi har T-shirtene på, kan vi grine af 

det,” grinede hun, mens brandbilerne susede forbi os. Jeg havde en klump i maven. Trine lagde 

armen om mig. 

”Kom nu tager vi hjem til mig,” 

På vej hjem fra Trine smed jeg min T-shirt i skraldespanden.   

 

 

 

 


