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Erik er ude at lege.
Han ser Per.
Han kører cross.
Per er Eriks nabo.
Erik går hen til Per.
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Per kører rundt på vejen.
Nu stopper han.
»Hej,« siger Erik.
Per nikker til svar.
»Er det svært at køre den?«

»Nej. Det er let,« siger Per.
»Jeg kan vise dig det.
Giv gas og kør.«
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»Må jeg prøve?« spørger Erik.
»Du er for lille,« siger Per.

Per skal ind og spise. 
Han siger:
»Du må ikke røre den.«
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Erik ser på den seje crosser.
Den er for sej.
Han ser sig om.
Han er helt alene.
Han sætter sig op på den.
Så gør han som Per.
Motoren starter.
Erik bliver glad.
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Han gasser op.
Det larmer.
Han leger, at han kører.
Hans fod rammer en pedal.
Pers crosser hopper lidt.
Så ruller den.
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Erik styrer.
Det er som at cykle.
Per kommer ud.
Han råber:
»Pas på driv-huset!«
Erik drejer og kører forbi.
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Nu er Erik bange.
»Stop,« råber Per.
»Det kan jeg ikke,« svarer Erik.
Han kører ud gennem lågen.
Per løber efter ham.
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Nu er de ude på gaden.
Det er farligt.
Der kan komme biler.
Erik vil hoppe af.
Men han kan ikke.
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For enden af gaden er der en mur.
Erik lukker øjnene.
Så stopper motoren.
Crosseren står stille.

Nu kommer Per.
»Godt, den løb tør for benzin.«
Han lyder vred.
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Erik er led ved sig selv.
»Undskyld,« siger han.
Per nikker.
Så tager han sin crosser.
De går tilbage.
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Efter en tid siger Per:
»Du må lære at bremse.«
»Vil du lære mig det?« siger Erik.
»En anden gang,« svarer han.



Side 15.
.

Nu er Erik glad.
Så må han køre igen en anden dag.
Han ler og siger:
»Jeg kunne ikke bremse. 
Men jeg kunne da styre.«


