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En mullvad håller  
på att dö

Jag gick ut i världen. Jag hade den lilla boken under armen 
och pennan bakom örat. Jag ville se vägarna runt bond
gården. För jag skulle rita en egen karta över alltihop.

Först gick jag förbi rödhakens bo. Jag brukade gå dit 
varje dag och besöka boet och hjälpa till. Äggen i boet 
blev fler. Till sist var där fyra ägg. Efter någon vecka fanns 
där fyra små ungar som gapade efter mat. 

Det var sent på sommaren. Skönt i solen och inte för 
varmt. Små moln seglade över himlen. 
Svalorna satt på telefontrådarna och 
kvittrade.

Jag gick längs floden. Och  
sedan tvärs över fälten där korna 
stod och betade. De var alldeles 
för upptagna för att hinna prata. 
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Sedan smög jag mig förbi ostfabriken. Jag skymtade 
en katt som satt och slickade sin tass vid dörren. Nej, den 
katten ville jag verkligen inte möta!

Så kom jag upp på en större grusväg. Jag gick i väg
kanten, gräset var grönt och gräshoppor knarrade.

Plötsligt fick jag syn på ett djur som låg ute på vägen.
– God morgon, sa jag. Det är en underbar dag idag!
– Fruktansvärd! sa djuret purket. Helt fruktansvärd.
Jag gick lite närmre. Det var en mullvad, en riktigt stor 

mullvad. Han låg mitt på vägen som en stor korv med 
benen i luften.

– Har det hänt något? frågade jag.
– Kan man lugnt säga, sa mullvaden dystert. Jag kom 

upp från jorden tidigt i morse, i lugn och ro. Bökade upp 
en stor hög jord i vägkanten. Så kom det en traktor all
deles intill mig och jag blev lite vilsen. Nu ligger jag här 
och jag kan inte komma ner …

Mullvaden viftade hjälplöst med bakbenen. Han för
sökte borra ner nosen i gruset, men det var hårt som sten.

– Jag håller nog på att dö, sa mullvaden allvarligt. Tål 
inte solen, jag är ett känsligt djur.

Han blinkade med ögonen och kisade mot mig.
I vägkanten fanns en stor hög svart jord. Det såg ut 

som om en människa kommit med en hel skottkärra och 
tippat av. Men det var mullvadens hög.



– Jag hjälper dig in till kanten, sa jag. Jag ser var du har 
din hög.

Så började jag dra i mullvadens ena ben. Jag släpa
de och drog så svetten rann, men han rörde sig inte en 
milli meter. Jag var bara en mycket liten mus. Mullvaden 
suckade.

Det var omöjligt. Som att försöka dra en buss som vält 
omkull. Tio små möss hade inte kunnat det heller.

– Det är nog bäst att bara dö, sa mullvaden.
Han fick inte ge upp! Räddningen var ju så nära.
Jag gick runt honom och inspekterade. Han hade 

mjuk, mjuk päls överallt. Jag kunde inte låta bli att klappa 
honom under armarna.

Mullvaden ryckte häftigt till:
– Kittlas inte! sa han. Jag orkar inte skoja nuförtiden.
Mullvaden var alltså kittlig. Tänk om jag kunde få ho

nom att vända sig och börja röra på benen!
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Jag klappade honom lite till. Han sprätte till och bör
jade ofrivilligt skratta. Jag fortsatte. Och mullvaden snur
rade runt och kom på fötter. 

– Men sluta! skrattade mullvaden. Jag är ett känsligt 
djur.

Jag fortsatte ändå. Jag kittlade honom under armen. 
Och när jag måste styra honom lite mer åt andra hållet, 
så kittlade jag honom under andra armen.

Jag kittlade honom ända tills han ramlade med huvu
det först i jordhögen.

– Jord, sa han förvånat. Saftig våt fin jord!

Så började han gräva med frambenen som var som 
små skopor. I ett nafs hade han tagit sig ner i den mjuka 
myllan.

– Kom med, hörde jag nere ifrån djupet.
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Mullvaden gick före i mörka gångar. Underjorden kan 
vara så olika. Vi möss trivs i varma torra bon nära mar
ken. Nu kröp vi djupt, djupt. Våta gångar, dropp från ta
ket. Kalla gångar, det rasade småsten i nacken. 

Vi kom ner till en liten ogästvänlig och kylig håla.
– Inget går upp mot hemma, sa mullvaden muntert. 

En liten daggmask skulle smaka. Vill du ha?
– Nej tack, sa jag. Jag är inte så van vid att äta dagg

mask.
Mullvaden gav mig en tusenfoting. Den levde fortfa

rande och kravlade runt med sina tusen små fötter. Den 
ålade sig hit och dit.

– Nej, sa jag förfärad. Du har inte lite frukt bara?
– Frukt är så surt, muttrade mullvaden, inte bra för 

magen, se, om man är ett känsligt djur!
Han gnagde i sig tusenfotingen också. Krask krask, lät 

det. Han tackade mig tusen gånger för hjälpen.
Jag frös och längtade upp till solen. Så jag tog farväl 

och kröp upp genom gångarna? Men vilket håll var det? 
Höger eller vänster? Jag skulle behöva en karta över un
derjorden också! 

Jag gick igenom oändliga gångar, jag famlade i blindo 
med händerna. 

Till sist skymtade jag ljus i en tunnel och sprang i den 
långa gången. Så kom jag ut i vägkanten. 
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Gräset var grönt, solen värmde, piplärkorna sjöng och 
bina surrade. Jag skrev i min lilla bok:

Vi är så olika! 
Men hans päls är mjukare än luft.

Det ekade djupt nerifrån mullvadens bo.
– Tack, tack! Säg till mig bara om du behöver hjälp 

någon gång! 
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En karta över bondgården,  
en karta över molnen

Jag satt i ett hörn av trädgården och ritade min karta 
över bondgården.

Det var mycket svårt. 
Längst ner på kartan fanns floden med vassruggar och 

stora grenar där ormhalsfågeln brukade sitta och spana. 
Där fanns båten och de stora sandbankarna.

Längst till höger tornade de torra bergen upp sig. Där 
fanns det babianer och där kunde det ibland smyga en 
leopard. Det hade mamma sagt.

Längst till vänster låg kohagarna med de döda träden 
som såg ut som skelett mot himlen. Och små stugor där 
de som arbetade på gården bodde. Mest såg man tjocka 
kvinnor och höns, hundar och barn.

I mitten ännu fler kohagar, och trädgården med frukt
träden, bananerna, vindruvorna och fikonen. Och så ost
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fabriken. Och vårt lilla bo under en buske förstås.
Längst upp var grusvägen där mullvaden legat utan att 

kunna komma vare sig hit eller dit.
Det var mycket svårt att få in allting på rätt plats. Jag 

satt i ett hörn av trädgården under ett träd med stora 
trumpetblommor. Dit kom små fåglar med långa böjda 
näbbar. De stod fladdrande stilla i luften och sög nektar 
ur blommorna. Blå, glänsande sunbirds.

Åh, jag skulle vilja vara en fågel. Äta honung och flyga 
kring. Inte skulle jag vilja vara som mullvaden som tug
gade i sig sprattlande tusenfotingar i sitt mörka bo!

Om jag vore en fågel kunde jag flyga över hela bond
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gården och se allt uppifrån. Då skulle det vara mycket 
lättare att göra en karta. Mycket, mycket lättare.

Flyga högt upp till molnen! Om jag var en fågel kun
de jag flyga upp till alla molnen. Det raka smala molnet 
kunde jag sätta mig på och titta ut över världen. Och det 
mjuka molnet där kunde jag ligga och sova i. Och det 
bulliga molnet kunde jag klättra runt i och skratta. Och 
kanske bygga ett bo i.

Jag gjorde en karta över molnen. Ett av molnen hade 
kommit in från havet och lagt sig runt berget. Om man 
gick upp på berget förresten, så kunde man kanske hop
pa över till molnet! 

Jag undrade hur det kändes att vandra på molnen. Jag 
ritade in små möss som gjorde saker uppe på dem. 

Vad skulle hända om molnen kom väldigt lågt en dag. 
Var det farligt att få ett moln på sig? Skulle de slå en i 
huvudet då?

Min vän rödhaken kom flygande och stannade till för 
att titta på min karta. Hon lade huvudet på sned.

– Nej, sa hon. Man kan inte sitta på molnen.
– Kan man inte? sa jag.
– De är mjukare än vatten, mjuka som luft.
– Synd, för det vore trevligt att ha ett bo inne i ett 

moln, sa jag. 



Jag suddade ut mössen.
– Fast tur att de inte kan ramla i huvudet på en …
Rödhaken log. Hon tittade på kartan över bondgår

den. 
– Det där stämmer inte riktigt, sa hon. Men jag och 

ungarna kan flyga runt och titta och sedan visa dig hur 
du ska rita.

– Vill ni det?
En av hennes ungar kom flygande. 
– Vet du vem det här är? frågade rödhaken.
– Är det …? Är det den ungen! sa jag. Som låg i ägget!
Rödhaken nickade. Jag klappade ungen som nu blivit 

stor. Jag kände mig lite gammal och sa:
– Jag höll dig i famnen innan du var född …
Vi hjälptes åt och höll på med kartan hela dagen. Och 

den blev mycket fin.
Jag ritade in sebrorna på rätt plats. Och strutsarna 
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längst ut i kanten. Och tjuren som stod och brölade i sitt 
bås. Och hästarna. Och geten som hade rymt. Och gri
sen som låg och sov i skuggan. Och Nanny som sprang 
på sin runda för att se att allt stod rätt till. Och klipp
dassarna som satt uppe i bergen och åt blommor, som 
stora tysta marsvin.

Rödhaken visste mycket om djur och buskar. Särskilt 
om olika buskar. Hon ville att jag skulle skriva in alla 
buskarna också på kartan. Sockerbusken, trissebusken, 
hottentottfikonen, silverträdet och nåldynan.

Men det blev för mycket på kartan. Jag var inte så in
tresserad av olika buskar. Inte som rödhaken i alla fall.

Jag ritade in ostfabriken. Och ett par ostar. Där måste 
väl finnas några stycken goda ostar.

Nu var jag nöjd med kartan. Jag tackade min vän. 
Solen gick ner bortom bergen. Jag tittade på min 

molnkarta. Nu stämde den inte alls längre. Alla molnen 
hade flyttat sig långt bort och vissa hade glidit ihop med 
varandra. Andra hade suddats ut till slöjor och dis. Tur 
man inte hade sitt bo i ett sådant moln! Nu vältrade sig 
istället ett mörkt tungt molntäcke in från havet.

Fladdermössen började flyga över trädgården. Flad
dermöss! Möss med vingar som kan flyga! Jag satt där 
och fantiserade om att vara en mus med egna vingar, en 
mus som kunde flyga. 



Alla blommor 
slog igen sina gula 
blomkorgar. När so
len försvann så slöt 
sig blommorna. När 
solen kom tillbaka så 
öppnade de sig, och 
lyste som solar!

Det började regna, ett 
dundrande regn så det smatt
rade och smällde i buskarnas blad. Jag kröp in under ett 
stort blad och såg korna skynda bort mot de stora trä
den.

Jag satt där och tänkte. Och tittade på kartan och ost
arna vid ostfabriken.

Jag längtade efter ost. Jag skrev ner mina tankar i min 
lilla bok.

Till sist slutade det regna och jag skyndade hem till 
vårt lilla torra sköna bo. 
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Arga möss

En dag störtade mamma in i boet och darrade. Något 
hemskt hade hänt, det syntes på henne.

– Arga möss! sa hon viskande.
Hon fick lägga sig ner och vila och jag förstod att nå

got hänt med soptunnan. Något fruktansvärt. Jag klappa
de henne på pannan och höll hennes hand. Efter ett litet 
tag mådde hon bättre.

– Oj, oj, oj, sa hon matt.
Jag kröp ut för att se efter. 
Jag gick långsamt närmare soptunnan. Den såg ut pre

cis som vanligt. Jag kröp in genom hålet.
– Hallå, ropade jag.
Jag hörde ett väsande bland plastpåsarna. Ett ilsket vä

sande. En orm? 
Nej. Det var en fruktansvärt ilsken råtta som stod 

framför mig. Inte en arg mus. Utan en tvärilsken råtta! 
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Den visade tänderna, raggen stod rakt upp och svansen 
slängde ursinnigt hit och dit. Vad skulle jag göra?

– Ursäkta! sa jag. Vi är några möss som bor här och 
brukar …

– Ge dig av! skrek råttan med gäll röst. Allt det här är 
vårt!

Jag blev så rädd att jag skakade, 
men försökte ändå tala lugnt.

– Vårt? sa jag. Ja, vi är många här. Här finns små hus
möss som har svårt att hitta mat.

– Det här är mitt! skrek råttan. Ge dig iväg.
Han sprang mot mig och slog ihop de vassa tänder

na alldeles intill mitt öra, bara för att skrämma mig. Jag 
backade mot hålet. 

Men det kunde inte få vara så här. Jag måste göra nå
got för alla småmössens skull.
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Något måste jag tänka ut!
Jag skulle berätta en saga för honom! 
– Det var en gång en råtta, sa jag. Han var stor och 

stark och duktig. Han var mycket klok också.
Råttan stannade upp.
– En mycket, mycket klok råtta som förstod allt.
Han satte sig ner. Nu lyssnade han.
Jag berättade vidare i min saga.
– Så fanns det en liten husmus som var tunn och ma

ger. Hon hade tre små hungriga ungar. Den lilla mus
mamman skulle gå ut och leta efter mat. ”Vi är så hung
riga”, ropade ungarna. ”Jag ska säkert hitta något i sop
tunnan”, sa musmamman och gav sig av. Åh, hon var så 
trött och utsvulten.

Jag tittade på råttan. Han kliade sig i huvudet.
– Ont i magen? sa han.
Jag nickade och berättade vidare.
– Men vid soptunnan stod en stor och stark och 

mycket klok råtta. ”Snälla herr Råtta, mina barn är så 
tomma i magarna, hjälp mig.” Den lilla musen var så trött 
och matt, svansen skakade och de tunna öronen darrade. 
Den kloka råttan svarade …

Jag tystnade. Nu tänkte jag att råttan själv skulle säga 
något. 

– Varför slutar du berätta? frågade råttan misstänksamt.



– Jag tänkte att du som råkar vara en mycket klok råtta 
kunde hjälpa till och berätta vad en mycket klok råtta 
skulle säga, förklarade jag. Själv tror jag att om alla möss 
och råttor hjälps åt så blir det bättre för alla.

Kanske kunde råttan tänka sig in i den lilla husmusens 
liv?

Kanske skulle den förstå?
Och vilja hjälpa!
Råttan tänkte. Och rynkade pannan. Och tänkte lite till.
– Hm, sa råttan och kliade sig med ena klon i huvudet. 

Hm, det här var svårt …




