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Det var en gang ei mor i Sierra Leone som hadde en liten baby.
Den vesle betydde alt for henne, slik barn gjør for alle foreldre.
Familien bodde på et lite sted på landsbygda og hadde også en hund som
de var svært glad i. Hunden var god og snill mot voksne og barn. Som
hunder flest forsvarte den familien sin mot alle farer. Derfor kaller vi ofte
hunden for menneskets beste venn.
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En dag gikk mora en liten tur til nabohuset for å låne ved til bålet som hun
kokte mat over. Hunden var hjemme og passet på. Den hvilte på matta der
babyen også lå og sov under et teppe. Derfor følte mora at hun trygt kunne
la barnet være igjen hjemme en liten stund.
Men da mora hadde gått ut av huset, kom det en stor slange snikende inn
gjennom døra. Den ålet seg helt bort til babyen. Hunden var med en gang
på vakt, og det ble en voldsom slåsskamp mellom slangen og hunden som
kjempet hardt for at slangen ikke skulle angripe. Etter å ha bitt slangen så
kraftig at den døde, lå hunden utslitt på matta med blod rundt munnen og på
snuta si. Det var blod på teppet til barnet også. Den vesle våknet og var
heldigvis i god behold, men begynte å skrike høyt av alt oppstyret.
Mora kom løpende i full fart tilbake til huset da hun hørte barnegråten.
Da hun så blodet på teppet og i ansiktet på hunden, ble hun både redd og
sint. Hun slo hunden, skrek til den og jaget den vekk. Hunden ble livredd,
pep og bar seg og løp vekk med halen mellom beina.
Men da mora fikk se den døde slangen, skjønte hun at hunden hadde
reddet babyen. Hun ble veldig lei seg for at hun hadde vært så sint på
hunden sin, løp ut og ropte på den om igjen og om igjen. Men hunden var
sporløst forsvunnet og kom aldri tilbake. Mora hulket og gråt og sørget over
at hun hadde mistet den gode, snille hunden. Hun glemte aldri og at hun
hadde gitt sin beste venn skylda for noe den ikke hadde gjort.

Aktivitetstips knyttet til fortellingene finnes på side 15 i veiledningshefte 2020/21.
Hør fortellingen opplest på
forut.no/barn

Flere fortellinger på
forut.no/barn

