Ostproblem
Musen hade ett problem. Det gällde ost. Människor hade tappat
en läcker ostbit på golvet när de hade ätit. Nu var människor
borta och ostbiten låg under bordet. Den var gul, saftig och
doftade läckert. Det var inte problemet. Utan katten. Katten sov
på golvet framför bordet. Musen tittade harmset på katten. Just
den sovplatsen hade den valt! Musen visste av erfarenhet att
genast när den steg in i köket skulle katten vädra den. Och i
samma stund skulle katten vakna upp även om den nu sov och
spann. Musen försökte ett par gånger att smyga sig närmare men
katten började genast vakna och musen var tvungen att dra sig
snabbt tillbaka. Vem som helst utan musen kunde gå in i köket
och katten förflyttade sig inte. Hunden lomade förbi. Katten bara
sov. Pojken kom in och tog en pepparkaka ut ur en burk i skåpet.
Katten bara sov. Frun i huset kom in i köket med sina klapprande
högklackade skor och kollade något i kylskåpet. Katten bara sov.
Hunden luktade hund och människan luktade människa och
katten vaknade inte. Men vänta bara när någon som luktade mus
vågade gå bara en liten bit närmare så var katten genast pigg som
en lärka.
Frun gick förbi musens håla och musen sniffade förvånad på
henne. Vänta lite! Den här människan luktade faktiskt inte
människa. Vilken doft var det egentligen? Den här människan
hade förstås satt på sig parfym! Musen var väl insatt i vad som
hände i huset. Den bodde ju också där - bara de andra visste inte
det. Den här parfymen hade frun fått i julklapp. Parfym! Det var
ju lösningen till problemet! Musen sprang till sovrummet och
sniffade luften. Aha! Parfymflaskan finns där på byrån. Den lilla
musen klev på sängen, hoppade till stolen och klev sedan på
byrån. Här stod den. En flaska parfym. Musen öppnade flaskan
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med sina små tassar och tittade sedan på den en lång stund.
Flaskan var så liten att tassen inte ryms i den men ändå så stor att
musen inte orkade lyfta den. Hur kunde man få en dropp parfym
ur flaskan? Efter att ha funderat på saken en stund droppade
musen sin svans i parfymen och klappade sedan sig själv med
svansen överallt. Till sist stängde musen flaskan noggrant. Så
där! Nu luktade musen inte mus utan blomsterträdgård. Musen
kom ner samma väg som den hade klivit upp och ställde stegen
direkt mot köket. Musen var nervös när den närmade sig katten.
Skulle planen lyckas? Försiktigt rörde musen sig närmare och
närmare. Katten rörde sig inte. Musen kom till ostbiten. Den
vågade inte stanna och äta ostbiten bakom kattens rygg, utan den
tog osten i munnen och sprang tyst tillbaka till sin håla. Katten
sov lyckligt ovetande om att musen sprang nästan över dess
svans. Tillbaka i sitt gömställe skrattade musen. Det lyckades!
Parfymen kunde också användas någon annan gång. Musen åt
tills den var mätt och rullade sedan ihop sig för att sova.
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