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Att vakna arla i april
att andas vårluft, finnas till
att smeka armens sammetshud
och höra vårens alla ljud.
Allt är så nytt och underbart 
när Snorkfröken har sovit klart.
Hon kammar pannlugg och sin svans
och binder snabbt en blåsippskrans.
Nu vaknar Mumin och de hör
en munspelston där utanför.
A börjar alfabetet men,
till vilken bokstav går vi sen?
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Blott hattifnatt på hattifnatt
i båtar färdas dag som natt
blint blickande mot havets slut
som bleka spöken ser de ut.
De längtar alltid bort men vart?
Och nu blir hela himlen svart.
Nu kommer åskan BLIXT och BRAK
det hörs ett hattifnattiskt sprak!
Men ojdå – boken luktar bränt!
(De är elektriska som känt.)
Besynnerligt, men vet du vad?
Det är nog bäst att byta blad.
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I cirkel mitt i vintern står
små kryp från undanskymda vrår.
De hälsas med en vänlig nick
av Too-ticki med havsblå blick.
I cirkelns centrum ser man snart
ett väldigt vinterbål ta fart.
I röda lågors vackra glans
får alla små och tysta chans
att dansa vilt i stjärnsvart natt
då pickar varje hjärta glatt.
Med Too-ticki är världen trygg
fast man är mycket blyg och skygg.
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Det dagas redan inom kort
då Snusmumriken vandrar bort
helt lika plötsligt som han kom
och snart är dalen långt bakom.
I luften höstligt regndroppsdis
och doft av daggvått lingonris.
Han grubblar på en melodi
om glädjen i att vara fri.
Ett munspel, pipan och ett tält
vad mer behövs det materiellt?
Han korsar diken, djupa snår
vart tror du Snusmumriken går?
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En ensam Mymla gör entré.
Hon tänker: ”Snart gör jag succé!”  
Och Snusmumrikens melodi
ger henne eldig energi.      
Nu snurrar Mymlan runt i dans
med långa ben och elegans.
Elektriskt hår kring henne yr
(hon löste upp sin lökfrisyr).
Hemulen ropar: ”En gång till!”
och Mymlan dansar, för hon vill.  
Så enkelt en novembernatt 
blir ljus och glad av dans och skratt!
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Fantastiskt före! Glad och nöjd
Hemulen hojtar: ”Vilken fröjd
att skida fram med fart och fläkt
när världen fått sin vinterdräkt.”
Fast Mumin saknar ambition    
så tvingas han på skidlektion.      
”Håll ryggen rak, för skidan fram!
All sport är bra och hälsosam!”
Men hjälp, nu trasslar stav och svans
och Mumin tappar sin balans!
Han rullar ner för sluttningen.
Hemulen frustar: ”Upp igen!”

Ff



En gammal trollkarl gräver matt
i gråblekt mångrus dag och natt
på gruvligt höga berg, vid stup
i månkratrarnas avgrundsdjup.
Han grubblar med så sorgsen min
på världens största kungsrubin.
Att äga den är allt han vill
och plötsligt glimrar något till.
Från jorden strålar djuprött sken
där ligger ju hans ädelsten!
På pantern galopperar han              
mot jorden, göm dig om du kan!
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Hurra, i klyftan högar av
små glitterstenar, ett helt hav!

Och häpen håller Sniff ett lass
granater i en skakig tass.
Han hamstrar lyckligt mer och mer         
sin rikedom är allt han ser.   
Men hu så hemsk, ett hiskligt hot
en draklik ödla hasar mot
vår stackars Sniff, han måste fly!
Han hojtar högt i himlens sky.
Sniff hinner upp, sån tur han har!

Men ack! Granaterna blev kvar.
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”Iiiiii!!!” 
Ilsken, illvillig och ful
i brunnen speglas en hemul.
Han har polishatt dessutom
och plötsligt står han rakt bakom 
en filifjonka, hon som skrek,
och Snorkfröken som blivit blek.
”Ni har gjort illdåd!” ryter han
(hans far var faktiskt likadan).
Men tänk, ibland fast ingen vet 
så längtar han i hemlighet
till en prinsessvärld i pastell.
Säg, är han innerst inne snäll?  
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