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Halloween
Næste dag gik fru Olsen og Tilla i byen. Tilla blev bundet fast til en 
krog mens fru Olsen gik på indkøb. Det havde den ikke noget imod. 
Den havde nemlig fundet ud af at den bare skulle sætte sig ned og 
se ud som om den var meget ked af det.

Så kom der straks nogen hen og begyndte at snakke med den og 
klappe den over det hele. Og så lagde den sig ned, trillede om på 
ryggen og lod sig klappe og ae – bag ørerne, i skægget og på maven. 
Da Tilla var blevet klappet af fire voksne og fem børn, kom fru 
Olsen ud igen. Hun bar på to tunge poser. Den ene var meget tung selv 
om der kun var en eneste ting i den – et kæmpestort, gult græskar. 
– Kom så, Tilla. Du må gå uden snor, for jeg har jo kun to hænder. 
Så, gå så pænt … nej, Tilla, kom så her … gå pænt … bliv her …
Det tog sin tid, men de kom hjem med de tunge poser, og så fik fru 
Olsen rigtig travlt. Fru Olsen gik straks i gang med at skære i det 
store græskar. Hun skar takker hele vejen rundt og løftede et låg af. 
Så udhulede hun græskarret med en stor ske. Hun gravede og 
gravede, mens Tilla sad og ventede på at der faldt noget på gulvet 
som den kunne snuse til.
– Sikke meget gult kød der er i sådan et græskar. Jeg kunne da vist 
bage mange tærter af alt det kød. Men jeg laver kun en, for jeg ved 
slet ikke hvordan den smager.
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