
Mor kommer ud af stuen.
Stue rimer på due.
Der er to duer på Ritas altan.
En grå due.
Og en hvid due.

”Se,” siger mor. ”De kysser. 
De er mand og kone.”

”De er søde,” siger mor.
Søde rimer på møde.
Mor tager Ritas hånd. 
”Rita,” siger hun. 
”Der er én, du skal møde.” 

”Han hedder Tue,” siger mor. 
”Han er rar.”
Rar og pap-far. 
Skal hun mon have en pap-
far?

Rita ser ud. 
Nu er der kun én due.
Due rimer på Tue.
Duer er dumme.

Rita kan ikke lide dem mere.
”Jeg går ud og køber ind,”
siger mor. ”Lidt god mad.”
Mad rimer på glad. 
Mor er alt for glad. 
Men det er Rita ikke.

Rita kan se mor. Hun går på 
vejen.  Hun køber nok roser. 
Og vin. Og søde sager.
Nu banker det på. Ved døren 
står en bager. 

Bager rimer på kager.
Han har en kasse med kager.

”Så er der kager!” siger han.
En bager der kommer med 
kager? Hvad sker der?

Rita elsker kager.
Især dem med fløde.
Fløde rimer på møde.
”Godt at møde dig,” siger 
han.

”De er nok til ham den nye. 
Han kommer på besøg.”
siger Rita.
Besøg rimer på klø.
Manden klør sig. 

Han hoster.

”Vil du have et glas vand?” 
siger Rita.
”Jo tak,” siger han.

”Min mor ser en ny mand, ” 
siger Rita. ”Han hedder Tue. 
Hun køber mad til ham. Og 
roser. Og vin.”
Vin rimer på min.
”Men hun er MIN mor,” siger 
Rita. ”Kun min!”

Nu kommer mor.
”Ih, men du milde,” siger 
hun.
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Milde rimer på vilde.
Mors øjne er vilde.
Hun taber en pose.
Vinen siger KLIR.

Sikke en sød bager, tænker 
Rita. Han fejer. Han tørrer op.
Fejer rimer på rejer.

Der ligger rejer på gulvet.
Og glas. Og roser. Sikke et
rod.

”Jamen, det er så Tue,” siger 
mor. ”Tue er bager.”

Rita er stum.
Stum rimer på skum.
Tue åbner æsken. Der er tre 
kager. Med bær og fløde
-skum.
Rita vil ikke være glad. 
Men hun smiler et lille smil.

Der lugter stadig af vin.
Vin rimer på fin.
’Hvem ved,’ tænker Rita. 
’Tue er vel fin nok?’
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