Leksakernas leker
Matleena vände sig över på sidan den hundrade gången i sängen.
Det var otroligt svårt att somna denna natt. Hon kom ihåg vad
mamma hade sagt en gång: Om du inte kan somna, kan du låtsa
att du sover. Då kanske somnar du också på riktigt. Matleena
bestämde sig att försöka det. Hon drog upp täcket och blundade.
Hon andades djupt och lugnt och upprepade för sig själv: "Jag
sover... jag sover... jag sover..." Hon låtsades sova hur länge som
helst. Men hon somnade inte. Just när Matleena tänkte ge upp
och gå och säga mamma att hon inte kunde somna, hörde hon en
röst i rummet. Hon öppnade inte ögonen men spetsade sina öron
och lyssnade noggrant. Det hördes som om någon talade. Och nu
hördes det igen! "Sover hon redan?" sade någon tyst i ett hörn av
rummet. "Jag kollar", svarade en annan röst. Matleena
koncentrerade sig på att låtsas sova. Hon hörde små steg springa
genom rummet. Då prasslade täcken när någon små och lätt klev
på sängen. "Jo, hon sover" hördes en röst alldeles intill
Matleenas öra. Det var nära att hon skulle hoppa rakt upp i luften
för hon blev så förskräckt! Hon låtsades sova en liten stund till.
Det började höras mer ljudlösa steg, lätta smällar och prat.
Matleena var lite rädd. Men hon var nyfiken och öppnade lite
sina ögon.
Vad konstigt! Alla Matleenas dockor och andra leksaker gick
omkring på golvet och pratade glatt med varandra! Just när
Matleena tittade ner klev Nallen ner från leksakshyllan och
hjälpte samtidigt den lite klumpigare Vilho Flodhästen att stiga
ned på golvet. Den två-meter-långa, mjuka boaormen, Riku,
krälade mot dem och frågade hur alla mådde. Lekbrandbilen
körde omkring på golvet. Den långhåriga dockan, Bella, tittade
sig själv på den stora väggspegeln. Den hade satt en lekkrona på
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sitt huvud. Sedan hoppade Hassu-clownen ner från hyllkanten,
gjorde en kullerbytta och ropade: "Nu ska vi leka!" "JO!"
svarade de andra leksakerna.
Hassu-clownen klappade på brandbilens tak och ropade:
"Hippa!" Alla andra leksaker sprang skrattande i väg. Brandbilen
körde hastigt omkring och försökte jaga de andra. Det såg så
komiskt ut att Matleena nästan skrattade. Men hon lyckades vara
tyst och kikade ut under täcket. Boaormen såg väldigt lustigt ut
när den krälade snabbt och försökte fly. Alla leksaker sprang och
väjde skickligt för brandbilen. Till sist jagade brandbilen Vilho
Flodhästen till hörnet och Vilho blev nästa jägare. Flodhästen
sprang sedan i sin tur klumpigt efter de andra leksakerna.
Leksakerna skrattade och hade kul. Till sist somnade också
Matleena efter att ha tittat på de lekande leksakerna. På
morgonen när Matleena vaknade upp var alla leksaker tillbaka på
sina platser. Hade hon bara drömt? Vad tror du?
Kirjoittanut Päivi Honkakoski

Kysymyksiä

Tehtävä

www.satupalvelu.fi

