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Børn vokser om natten. De opdager det ikke, for det er mørkt, når de 
gror. Desuden vokser de kun et lille bitte stykke hver nat. Men de vok-
ser og bliver større for hver nat, der går. Når mørket falder på, og børn 
ligger og sover sødt i deres senge, er der nogen, der går rundt fra hus til 
hus og vander børnene med en grøn vandkande.

Det er meget sjældent, at der er nogen, der opdager det. Men det 
sker dog, at der er nogen, der taber vandkanden ned i hovedet på et 
sovende barn. De fleste børn bliver forskrækkede og tror, det er et 
spøgelse. Nogle børn er begyndt at sove med cykelhjelm på. For en 
sikkerheds skyld. En meget mørk nat for ikke alt for længe siden gik 
det helt galt. En eller anden skulle netop til at vande et barn. Normalt 
plejer en lille stråle at være mere end rigeligt. Men en eller anden kom 
ved et uheld til at hælde næsten hele indholdet af vandkanden lige i 
hovedet på det meget sovende barn. Barnet blev vådt over det hele. De 
fleste børn ville nok vågne med et sæt og spørge, hvad der foregik. 
Og hvad det skulle forestille sådan at stå midt om natten med en grøn 
vandkande. Dette barn sov bare videre, som om intet var hændt. Det 
er meget mystisk. Barnet må have sovet meget tungt. Det vågnede 
overhovedet ikke. Men det groede. Det kan nok være, at det groede. 
Som natten gik, groede barnet helt ualmindeligt. Armene, benene, 
næsen, ørerne – alt voksede og voksede. Benene og armene og resten 
af kroppen voksede ud af sengen. Barnet sov stadig og vågnede ikke, 
før moderen kom ind for at vække det. ”Der kan du se, sagde moderen. 
”Det betaler sig at spise op, så bliver man stor og stærk. Og se så at komme 
op.

 

(Uddrag fra Ken Denning: ’Det længste barn’.  I Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms & 
Vibeke Skaarup (2009): d’dansk. Fællesbog 4. klasse. Alinea)
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