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Det var en gång ett stort lejon som sov under ett träd. Medan lejonet sov gick en 
liten mus fram till lejonet. Musen var inte uppmärksam var han gick. Av en slump klev 
musen på lejonet. Lejonet sov, men han vaknade med ett vrål! Det stora lejonet var 
rasande! Han fångade musen. "Varför gick du på mig? Varför väckte du mig? Jag var 
så avslappnad när jag sov under mitt träd”, sa lejonet. 

Musen, som var så rädd, sa: "Å nej, jag är ledsen, Lejon! Snälla, snälla, ät inte upp 
mig." Lejonet ropade: "Du går på mig. Du väcker mig. Sedan säger du att jag inte kan 
äta dig? Ha! Jag är ett lejon. Jag kan äta vem som helst." ”Ja, du är stor och du kan äta 
upp mig. Men om du släpper mig kan jag hjälpa dig”, sa musen. "Omöjlig! Du är en 
mus! Du kan inte hjälpa mig”, sa det stora lejonet. "Jag ska släppa dig... men väck mig 
aldrig upp igen!" 

Lejonet släppte musen. "Tack! Jag ska hjälpa dig någon dag!" ropade musen. Musen 
gick hem. Denna gång var han uppmärksam och klev inte på lejonet! 

Dagarna gick, lejonet sov under sitt träd. Jägare anlände. De märkte det mäktiga 
lejonet för att han var så stor, men de uppmärksammade inte musen. Medan lejonet 
sov, gillrade jägarna en fälla för lejonet. När lejonet vaknade satt det fast. Lejonet 
vrålade, "Hjälp! Hjälp!" Men de andra djuren lyssnade inte. "Någon? Kan någon 
hjälpa?" Musen anlände till trädet för att hjälpa lejonet. "Å nej! Du är inte stor och du 
kan inte hjälpa”, sa det fångade lejonet. "Vänta och se. Jag är inte stor, men jag kan 
hjälpa till”, sa musen. "Jag kan äta genom fällan." Musen hade stora tänder. Han bet 
sönder fällan med tänderna. Lejonet var fri! 

”Jag trodde att det var omöjligt, men du hjälpte mig! Tack, mus!" sa lejonet. Från 
den dagen skyddade lejonet musen.  

 


