
DET VAR EN GÅNG EN MUS SOM BODDE I EN BUR

- Här vill jag inte vara, sa musen och gnagde ett hål i buren och smet ut. 

Det var mitt i natten så människan som ägde musen och älskade den väldigt mycket, hon sov och märkte 
ingenting. Musen hamnade på ett bord som buren stod på.

- Här vill jag inte vara, sa musen efter ett tag, och lyckades fira sig ner på golvet via bordsduken som hängde 
ner. Musen undersökte hela rummet noga, men efter en stund tröttnade den och sa:

- Här vill jag inte vara, och slank ut genom rumsdörren som stod på glänt. Utanför rummet fanns en trappa, 
och musen hasade sig ner för trappstegen och hamnade i en hall.



Ett par skor undersöktes noga, här skulle kunna gå att sova, men musen var inte trött, annat än på hallen som 
var ganska tråkig, så den sa:

- Här vill jag inte vara, och hittade en liten liten springa vid ytterdörren, som musen snabbt och enkelt 
gnagde lite större och trängde sig ut.

Ute sken fullmånen och en svag vind blåste uppfriskande. Musen tog några små glädjeskutt precis då en stor 
mörk skugga gled förbi alldeles ljudlöst! Att det var en hungrig uggla på jakt, visste inte musen, men han 
förstod så mycket att om han inte skuttat till just då, så skulle något hemskt ha hänt.

- Nä, här vill jag verkligen inte vara! sa musen, och sprang raskt in i hallen igen, hoppade upp för alla 
trappstegen, rusade rakt genom rummet, klängde upp för bordsduken och klämde sig in genom hålet in i 
buren igen.

- Det är PRECIS här jag vill vara!! sa musen sömnigt, och la sig uttröttad att sova hemma i sitt eget bo.

På morgonen undrade människan varför musen sov fortfarande, och kikade oroligt in i bolådan. Musen 
vaknade och skuttade glatt fram till sin människa. 

- Om du VISSTE vad jag varit med om! försökte musen berätta för sin människa. 

Men människor och möss har så olika språk, så människan förstod aldrig vad musen sa. I stället sa 
människan: 

- Tänk att du stannat kvar i din bur fast du gnagt ett hål ut, vad snäll du är! Men det förstod inte musen att 
människan trodde. 

Fast det gjorde ingenting, för musen och människan tyckte så mycket om varandra i alla fall, och de var helt 
nöjda med att tro det de trodde om varandra.


