
Her bor Bent

Bent har ikke nogen postkasse, og det er han lidt ked af. Et par af de andre børn i klassen bor i huse, 
hvor der står en flot postkasse ude ved vejen. Nogle af postkasserne er malet i flotte farver, og de har 
pæne tal. 

Bent bor på 2. sal i en lejlighed og har kun en brevsprække. Men han kan godt lide det hus, som lejlig-
heden ligger i. Det er et højt hus, der er bygget af røde mursten. Der bor syv familier og en gammel 
dame i lejlighederne i det store hus. Den gamle dame bor bag den sorte dør. Hun er lidt skrap, for hun 
synes, at alle børn larmer. 

Det bedste ved huset er, at man kan se noget sjovt ud af alle vinduerne. Vinduerne på bagsiden af hu-
set vender ud mod baggården. Her kigger Bent efter katte og duer. Han tæller hver dag, hvor mange 
duer han ser. Nogle af kattene har han givet navne. Den sky killing kalder han Rose, selvom han ikke er 
helt sikker på, at det er en hun. Den store hankat, der bestemmer i gården, kalder han Kongen. 

Vinduerne på forsiden af huset vender ud mod vejen, og man kan se både bageren, slagteren og me-
jeriet. De åbner alle sammen tidligt. Folk skal have brød til morgenmad, hestevognen og mælkedren-
gene skal ud med mælk, og bønderne kører grise ind slagteren. 

Engang Bent stod udenfor huset, hørte han et højt brag ovre fra bageren. Han blev lidt forskrækket. 
Bagerdamen havde tabt en kæmpe stor skål med bolsjer. De gule bolsjer trillede rundt på gulvet i bu-
tikken, og så kunne bolsjerne desværre ikke sælges. Det var Bent og hans venner i kvarteret glade for. 
Børnene delte alle bolsjerne. De tog dem med op på Bents værelse, som han delte med sin storebror 
Holger. De fik helt gule tunger af alle de bolsjer, og en pige græd, fordi et bolsje sad fast i hendes hår. 
Men det var den bedste dag i Bents liv, og alle i kvarteret talte om det. 

I det kvarter hvor Bent bor, har alle vejene fuglenavne. Bents vej hedder Falkevej, men der er også 
Fasanvej, Mågevej og mange flere. Han har læst, at en falk har en slags tand på næbbet, så den hurtigt 
kan dræbe sit bytte. Det, synes han, er sejt.

Bent bor i nummer 10, og for 10 år siden blev Bent født i lejligheden. Det gjorde hans bror også, og nu 
deler de værelse. Om vinteren er der ret koldt på Bent og Holgers værelse. Deres far siger, at det er 
fordi vinduerne er utætte. Deres mor har syet lange sække af stof, som der er sand i. De ligger i vindu-
erne og skal holde vinden ude. Bent synes, det ligner lange, blomstrede pølser.

Bent har en hylde over sin seng, og på den ligger alt hans legetøj. Han har 2 biler af blik, 1 snurretop, 3 
bøger og et gevær af træ, som hans far har lavet. Og en pose med rigtig mange glaskugler. Det bed-
ste, han har, er en lille æske med sølvfarvede tinsoldater. Dem har han arvet af sin morfar. 
Holger synes nogle gange, at Bent roder med alle sine ting. Og nogle gange skændes de. Holger kan 
heller ikke lide, når Bent larmer og er frisk om morgenen. Men om aftenen når de ligger i hver deres 
seng, kan de nå hinandens hænder.  
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