Hvor er Dagmar? af organist Margrethe Schmidt
- Sssh, jeg hørte noget, siger Coco.
- Hvad hørte du? spørger Chanel.
Ved fælles hjælp får alle tøjdyrene bakset låget til kassen op, hvor de plejer at
ligge og sove.
- Nååh, det er bare organisten, der spiller, siger Didl og kaster sit lange legeme ud
på gulvet. De andre dyr følger efter.

- Ja, det er hende, der sidder deroppe og spiller, siger Vovov og peger. De sidder
lidt og lytter til hendes spil.

- Hvor er børnene for resten? Det er Mæh, der spørger.
- Lad os gå ud og lede. Det er lang tid siden, de har været her, siger Didl og kaster
sin lange krop hen ad gulvet og de andre følger efter.
Udenfor er det solskin, og dyrene sætter sig på bænken og slikker sol og kigger
ud på vejen.

- Jeg kan da ikke få øje på nogen børn, siger Chanel.
- Næ, siger Mæh.
- Der er næsten heller ingen biler på vejen, siger Vovov.
- Mystisk, siger Coco.
- Lad os gå ind igen, siger Ditlev.
- Hvad står der her? spørger Didl, der har smidt sig så lang han er oppe på et
bord i våbenhuset, hvor der står en seddel.
- Hm, siger Ditlev, der er kravlet op til ham. – Der står noget om en sygdom, der
hedder noget med Corina eller Carina og at man skal vaske sig.

- Vi kan da tage bad oppe i døbefonten, jubler Didl, der elsker alt med vand.
- Jaaah, råber Coco og Chanel i munden på hinanden. De er heldigvis lavet af stof,
så de kan godt lide vand, selv om de er katte.

- Er det også sådan, præsten gør, når han døber børnene, spørger Mæh.
- Ja, siger Ditlev, - jeg døber dig med Gud og helligånden, og så hælder han vand i
håret på dem og blæser sæbebobler, tror jeg nok.
- Ej, siger Vovov, for da han hører ordet sæbebobler, kommer han i tanke om
Dagmar. - Hvor er Dagmar?
- Gik hun ikke med et af børnene hjem, sidst de var her? Ditlev kigger sig rundt i
kirken.
- Jeg savner Dagmar, siger Vovov.
- Det gør jeg også, Ditlev er lige ved at græde. – Hun er trods alt min kone.

- Og jeg er våd og fryser, siger Mæh.
- Lad os gå i seng igen, siger Ditlev.
- Godnat, siger Coco.
- Godnat, siger de andre dyr

