ABC for barske barn
Helt ny ABC – bok av Anne Østgaard og Johan Reisang.
Dette er ikke en skole ABC, der du leser tekster av typen Se sol. Dette er en leken og rampete samling
morovers som vil more og fenge både små og store. Illustrasjonene er frodige og fargerike og språket
i versene inviterer til lek og eksperimentering med språket. Passer for alle som snart skal lære å lese
og de som er godt i gang. Dette diktet er ikke fra ABC – boka, men en favoritt skrevet av samme
forfatter.

Sure Stures zoo
Sture er en sur krabat,
hater vann og vaskefat.
Badet sist i forfjor vår
aldri har han vasket hår.
Han har møkk på hele kroppen;
helt fra tærne og til toppen.
Og i skitt og lort og lo
er det nå en liten zoo.
Rundt i Stures skitne hår
kan man skimte mink og mår.
Fjeset hans er fullt av lus.
Stures munn er lusehus.

Ja, på gutteskrotten kryr
hester, griser høns og kyr
Bak på ryggen vokser gress
der det spankulerer gjess.
Under venstre overarm
aner man en beverfarm.
Og i navlens lune gjemmer
bor en bulgarsk dyretemmer.
Maven hans er bondegård
hvor det vanker lam og får.
Lenger ned - bak knærnes haser går et nesehorn og vaser.
Bak på rompa, stor og diger,
lusker det en farlig tiger.
Sture kjenner at det stikker,
derfor går han rundt og vrikker.
Guttens skitne tær og føtter
er som mosegrodde røtter
der det vrimler, klør og kryr
av no'n ørsmå beltedyr.
Bo på Stures kropp de ville,
både skumle dyr og snille.
Ja, slik kan man altså lage
seg en egen dyrehage.
Ønsker du å prøve selv?
Slutt og vask deg nå i kveld!
Kanskje har du neste år
selv en liten bondegård.
Anne Østgaard

