
Jonny Carlsson

Monster 



Copyright 2013
Jonny Carlsson

Hitta fler sagor på:

www.smasagor.se





Monster, både stora och de små,
tassar fram så tyst på tå.

Smyger, tisslar, tasslar runt om Majas säng,
-Alla monster, gå nu hem, ryter Mamma sträng.

Monstren blir nu rätt så bleka,
ingen vågar Mamma neka.

Borta är de med detsamma,
-Se nu vad du gjort, (dumma) Mamma.

Maja är så jättearg,
sätter sig på sängen sarg.

-Utan monstren kan jag inte sova,
det kan jag nästan lova.

Mamma ler och stryker Majas hår så lent.
-Dax att sova, det är sent.







Men monstren är ju mina vänner,
ja, de bästa som jag känner.

Varje natt de ordnar tårtkalas,
med lekar, bus och annat knas.

De älskar bullar, bröd och fika,
men du får lov att inte kika.

De är rädda just för dig,
och snabbt de gömmer sig,

Om du gläntar på min dörr,
så blir ju ingeting som förr.



Mamma, vet du att det bor ett monster i mitt skåp med kläder?
Stort och fult, med skinn på näsan tjockt som läder.

Han lånar alltid mina kjolar,
och sjunger högt och gnolar,

på en sång eller minuett,
ja, det monstret älskar ju balett.

Han är en riktig ballerina,
som hoppar högt med sina

krumma ben och vassa klor.
Du må tro att alla andra monstren glor.





Förutom monstret i min skrubb,
så finns det ett som äter nästa rubb och stubb,

från min låda utav sockor.
Han lämnar inget utom mina dockor.

Du kan ju inte mig beskylla,
när monstret tagit allt på min hylla.

Av de strumpor som jag räddat har,
finns nu inga likadana kvar.

Alla är så fulla utav hål,
han måste fått sig ett riktigt skrovmål.







Mamma, akta legot på mitt golv,
som monstren leker med fram till klockan tolv.

Driva efter driva av bitar små,
ligger här och där, över, under, och så på,

alla mina prylar.
Du skulle höra vad de ylar

när de trampar på en ynka bit,
de vågar sig nästan inte hit.

Vänta, Mamma? Ska jag städa allt det här?
Det är väl inte fair.

Monstren har ju detta gjort,
men städa går ju ändå rätt så fort.

Maja rotar runt en stund och häller legot i en burk,
sedan muttrar hon: “Mamma är en riktig skurk”.





Jag är lite mörkrädd, säger Maja,
men monstren dom är jätteskraja.

Vad lurar där i  natten,
är det bara katten?

Det spelar ingen roll,
för monstren är så rädda för hundar, katter och så troll.

Monstren är rätt så skygga,
men under min säng där är de trygga.

De gillar inte mörker och vill gärna att lampan lyser, 
så att de inte ryser,

när spökena i skåpet skrapar, 
eller pappa i hallen rapar.



Alla vet att monster inte finns på riktigt,
 men det är ändå rätt så viktigt,

Att monstrena vaktar mig så tryggt,
Vem skrämmer annars alla spökena på flykt?

Maja gäspar nu så stort, 
det är dax att sova rätt så fort.

Majas ögonlock är så trötta,
hon måste nog sitt huvud stötta.

Mamma viskar, “-Älskade unge, sov så sött”,
och Maja är så himla trött.

Hon somnar medsamma, 
- Och monstren syns ju inte till, småler Mamma,

Men, vad tror du?




