
Der var engang en lille malerpensel, som aldrig blev brugt. 
Den stod i et skab sammen med store børster og fine pensler. 
De andre drillede den lille, fordi den aldrig havde malet noget.



“...Jeg var med til at male Madonna,” hævdede en af de store. 
“Kunstneren vælger altid mig. Jeg er den, han bedst kan lide, 
fordi jeg laver så brede strøg.”
“Vi var med til at male Solen,” sagde to af de andre. “Se selv! Vi har stadig
gule spidser. Men du! Du har ikke engang prøvet at blive dyppet endnu.”
“Men så se lige mig. Se hvor fin jeg er,” pralede en fjerde. 
“Jeg har været med til at male Pigerne på broen.”
Den lille pensel blev ked af det, når den stod og hørte, 
hvordan de pralede og udbredte sig. 
Den ønskede virkelig selv at blive brugt, 
men de store pensler stillede sig altid forrest, 
så når maleren åbnede skabet, 
var det dem, han først fik øje på.



En aften prøvede den lille pensel lige så stille at snige sig lidt
længere frem på hylden, uden at de andre så det.
“Jamen se der! Se lige, hvem der prøver at mænge sig!” 
råbte en af de store.
“Vil du se at komme om bag i køen!” sagde de. “Og hvis du prøver 
at snyde dig længere frem igen, så smider vi dig ud af skabet!”





Lidt senere, da den lille pensel troede, at de andre var faldet i søvn, 
forsøgte den sig igen, men blev opdaget.
“Så kan du godt stoppe! Vi har set dig!” 
råbte en af de store.
“Den gjorde det igen!” tilføjede de fine små pensler. “Så er det ud...!”
sagde de og begyndte at puffe den hen mod skabslågen.
“Åh nej, må jeg ikke nok få lov at blive,” bad den lille pensel. 
“Jeg ville bare prøve at male en lille smule. Bare... en prik eller noget.”
“Den er god med dig!” Svarede de store. 
“Vi vil ikke have dig her længere. Du er fuldstændig ubrugelig!”
Og så vippede de den ud.




