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3RIGTIGT ELLER FORKERT

Skal man altid 
fortælle sandheden?

Man får hele tiden at vide: "Du skal tale
sandt!" eller "Du må ikke lyve!" Man bliver
skældt ud, når man lyver. Men så er det da
underligt at spørge, om man altid skal
fortælle sandheden! Det skal man, det er da
let at forstå. Men hvis man ser godt på,
hvad der foregår, bliver man klar over, at
det ikke er så ligetil.
Noget er ikke altid sandt
eller forkert. I det virke -
lige liv er det rigtige
og det forkerte ofte
blandet sammen.
En far, som spiller
domino for første
gang med sin
søn, lader ham
vinde for at
han ikke skal 
blive ked af
det. 
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Han taber med vilje, men det ved hans søn
ikke. Når lærerinden gør store øjne for at få
eleverne til at tie stille, er hun ikke rigtigt
vred. Hun lader som om hun er vred. Og
eleverne tror, det er rigtigt.
En fodboldspiller ruller rundt på jorden for
at få folk til at tro, at han er kommet til
skade. I virkeligheden har han blot forvredet
foden lidt, men det giver ham tid til at hvile.
Julius siger, han har ondt i maven, og på den
måde slipper han for at spise broccoli, som
han hader.
Når Karina fortæller, at hun er faldet på ski,
fortæller hun nogle ting, som er lidt forker-
te. Hun siger, hun har slået mindst tre
kolbøtter, men at hun alligevel har klaret
hele turen ned og at alle folk har set hende.
På den måde bliver hendes historie mere
interessant. Hun blander rigtigt og forkert
sammen.
Det er ikke rigtige løgne. Det er snarere
noget i retning af en leg. Alle mennesker
blander rigtigt og forkert. Men det er ikke
altid let at finde en god blanding.
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Jeg sværger, 
det var bare for sjov! 

Isabella er krøbet sammen på sengen i
sit værelse og græder. Hun er meget
ked af det. Hun ville gerne kunne
synke i jorden, for hun føler sig grim,
tyk og dum. Det er fordi, hendes
storebror har sagt, at hun har et hoved
som en ært, stolper til ben, skuldre
som en flyttemand, næse som en bokser
og griseøjne. Da hendes mor kommer
hjem fra arbejde, finder hun Isabella
grædende og spørger, hvad der er sket.
Isabella fortæller det, og straks dukker
hendes bror grinende
op og siger: "Åh,
hold dog op, det var
jo bare for sjov. Du ved
jo godt, at jeg ikke
synes, du er tyk eller
grim eller dum. Helt ærligt,
jeg sagde det jo bare for
sjov, bare for at drille dig!" 




