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1.
En mulen morgon klättrade kattgrisen Kanel upp i ett träd. En gris
skulle aldrig i livet ha kunnat klättra så högt, men Kanel var alltså en
kattgris, och katter är ju bra på att klättra.
Kanel visste att högt uppe i trädet, precis under den nästhögsta grenen, fanns en håla. Och utanför hålan hängde en skylt med en dikt.
Där stod:
Ugglans rådgivningsbyrå.
Ropa HO och knacka på.
Här finns hjälp för älg och myra,
goda råd är inte dyra.
Kanel ropade “HO” och knackade på ugglans dörr: tack-tack-tack!
Det hördes en snarkning och en duns: Hoo – poff!
”Vem där?” ropade ugglan.
”Kanel!”
Ugglan stack ut sitt rufsiga
huvud.
”Kamel? En kamel här uppe
i trädet?”
”Nej, det är jag! Kattgrisen
Kanel.”
”Huhhuu! Vet du inte att vi ugglor
går och lägger oss på morgonen?
Jag hade precis somnat.”
”Jao jao, jag vet!” jamade Kanel.
”Men snälla kloka uggla, jag
behöver din hjälp!”
Ugglan blev plötsligt pigg.
”Ooo, du vill ha mina gooda råd?
Joo joo, jag är ju ovanligt klok.
Vad har du för problem?”
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Kanel tittade till höger och vänster, uppåt och neråt. När hon var
alldeles säker på att ingen annan än ugglan kunde höra henne böjde
hon sig fram och viskade:
”Jag håller på att förvandlas till en hund!”
Ugglan blev så häpen att hennes huvud snurrade runt två varv.
”Huur sa? Oomöjligt! Katter är katter, grisar är grisar, hundar är
hundar och kattgrisar är kattgrisar. Punkt och slut!”
Kanel viskade:
”Men igår skällde jag! På riktigt! Min kusin Nöffe blev livrädd.
Och i morse morrade jag. Som en arg hund.”
Kloka Ugglans ögon blev rundare än vanligt.
”Ootrooligt intressant!” hoade hon.
”Det är otroligt otäckt!” ropade Kanel. ”Om jag börjar skälla och
morra kommer alla mina vänner att springa och gömma sig.
De kommer att tro att jag vill bita dem. Du vet ju att vi kattgrisar är
som katter. Vi är rädd… vi är försiktiga när vi möter hundar.”
Kloka Ugglan nickade.
”Ooroa dig inte, jag ska hjälpa dig. Visa mig platsen där det hundlika
beteendet började!”
Kanel klättrade ner ur trädet och skuttade hem längs den vingliga
vägen. Ugglan flög efter. Kanels hus var ett mysigt litet kattgrishus.
Där fanns säng och soffa, där fanns kök och badrum, där fanns TV
och dator. Ugglan såg sig omkring.
”Visa mig nu var du befann dig igår när du började skälla som en
hund.”
”Jag satt bara här framför datorn och spelade med Nöffe.”
”Ahaa. Inget annat?”
”Nå, efter ett par timmar blev vi törstiga. Då drack vi mjölk och
åt några kex.”
”AHAA! JOO JOO! JUST SÅÅ!” hoade ugglan.
”Vadå vadå vadå?” frågade Kanel.
”Ni måste ha ätit hundkex! En klok uggla, kanske min mormor,
sa en gång att du blir det som du äter.”
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Kanel hämtade kexburken. Men det var inga hundkex, utan helt
vanliga kattgriskex. Ugglan lyfte på benet och skrapade sig i huvudet
med klorna.
”Vad gjorde ni sen?” frågade hon.
”När jag började skälla så där ville Nöffe inte spela längre. Så vi tittade
på tecknade filmer resten av kvällen. Först på datorn, och sen på
Nöffes telefon.
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”AHAA! JOO JOO! JUST SÅÅ!” hoade ugglan.
”Vadå vadå vadå?” frågade Kanel.
”Ni tittade förstås på hundfilmer, och så började du härma de där
hundarna.”
Kanel skakade på huvudet.
”Nej nej nej. Hundfilmer är för spännande. Dem får jag titta på bara
om nån stor kattgris är med. Vi tittade på grisfilmer. Och några kattfilmer. Alla var roliga.
”Håhhåå jajjaa”, suckade ugglan och sjönk ner på soffan. Kanel förstod att ugglan skämdes lite för att hon inte kunde lösa hundmysteriet. För att göra ugglan glad igen frågade Kanel:
”Vill du också titta på en rolig film? Jag har många!”
”Höhöö, jag brukar aldrig titta på film. Men varför inte? Bara en.
Bara en liten stund.”
Kanel och Kloka Ugglan tittade på en rolig kattfilm från början till
slut. Sedan tittade de på fyra roliga kattfilmer till, och efter det två
fågelfilmer som ugglan gillade skarpt. Efter fågelfilmerna tittade de
på ett par kattgrisfilmer och till sist på den tredelade dramaserien
Tre små grisar. Då kom Kanel ihåg att hon hade en jättebra app med
grisspel på sin platta, och den visade hon för ugglan. Spelen var lite
för svåra för henne, men till all lycka kom Kanel ihåg att det fanns
ett ännu bättre spel på datorn där man ska hoppa och fånga möss.
Det spelade de resten av dagen och på kvällen hade de hunnit fram
till en ganska svår spelvärld.
”Hoppa, hoppa, hoppa!” ropade Kanel.
”Hoppa, hoppa, hoppa!” skrek ugglan.
”Nu dog jag!” tjöt Kanel.
”Varför hoppade du inte?” fräste ugglan.
”Det var inte mitt fel, du var för långsam”, morrade Kanel.
”Den som säger, den är!” gläfste ugglan.
”Du är dum!” skällde Kanel.
”Du är en dålig förlorare!” morrade ugglan.
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Plötsligt tittade Kanel och ugglan på varandra och blev tysta.
Efter en minut jamade Kanel:
”Jämmer och hjälp! Nu har vi båda börjat skälla och gläfsa!”
Ugglans ögon snurrade i huvudet. Hon tänkte så att det sprakade
i fjädrarna. Och så ropade hon:
”AHAA! JOO JOO! JUST SÅÅ!”
”Vadå vadå vadå?” frågade Kanel.
”Vi har ju suttit här och spelat och tittat i många timmar.”
”Än sen? Vi har haft roligt!”
Ugglan nickade.
”Visst. Men om du gör samma sak alltför länge blir du otålig och
irriterad och börjar morra. Åtminstone om du sitter stilla.”
”Inte satt vi stilla”, sa Kanel. ”Vi hoppade ju hela tiden.”
”Bara i spelet. På riktigt satt vi på våra rumpor”, sa ugglan.
Kanel tänkte efter.
”Borde vi göra något annat emellan? Jag har roliga spel i telefonen
också, vill du se?”
Ugglan skakade på huvudet.
”Då skulle vi ju bara fortsätta att sitta på rumpan framför en ruta.
Jag tror att vi måste göra något alldeles annat mellan varven.”
”Som vadå?”
”Min faster Ljuva Uv har berättat att om hon sitter på sin gren och
hoar en hel natt blir hon trött och gnällig. Men om hon flyger skogen
runt en gång i timmen, då hålls hon pigg och orkar hoa hela natten.”
Kanel rynkade på nosen.
”Inte kan kattgrisar flyga!”
Ugglan bredde ut sina vingar och steg upp i luften.
”Du kan göra en massa saker! Nu tänker jag flyga skogen runt och
sen börjar mitt nattskift. Jag ska hoa hela natten i höga granen.”
”Gonatt, kloka uggla!” jamade Kanel och vinkade med tassen när
ugglan gled bort mellan träden.
Kanel satte sig framför sitt kattgrishus och tittade på kvällshimlen.
Hon försökte komma på något annat roligt än att spela, titta eller
flyga.
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”Kanske jag kan klättra upp i ett träd och räkna stjärnorna. Och i
morgon frågar jag mina kompisar vad vi kan hitta på utom att spela
och titta. De vet säkert!”
Och så klättrade kattgrisen Kanel upp till den översta grenen i en
hög björk och räknade stjärnorna. De var ungefär trehundrafemton.
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2.
Kommer du ihåg Kattgrisen Kanel och Kloka Ugglan? Kanel trodde
att hon höll på att förvandlas till en hund. Men ugglan upptäckte att
Kanel började morra och skälla bara om hon hade suttit på sin rumpa i flera timmar och spelat eller tittat på något. Därför hade Kanel
bestämt sig för att be sina kompisar om tips på annat roligt som man
kunde göra ibland.
Nu hade det gått flera veckor, och ugglan var nyfiken på hur det hade
gått. Hade Kanel lärt sig något nytt eller hade hon blivit sittande i sitt
kattgrishus? Och lät hon i så fall som en ilsken hund, så att alla andra
kattgrisar blev rädda?
För att få veta det här flög ugglan iväg till Kanels lilla hus och knacka
de på dörren med näbben: pock pock pock! Men ingen kom och
öppnade. Inifrån hördes ett ljud. Ugglan suckade.
”Håhåå, där sitter Kanel nu och spelar och ropar ’hoppa hoppa’ för
sig själv.”
Ljudet där inne blev starkare. KRR-PIUU, KRR-PIUU, KRR-PIUU…
Som alla vet låter det just så när en kattgris snarkar.
”Så oovanligt”, muttrade ugglan. ”Kanel har redan gått och lagt sig!”
Följande dag kom ugglan tidigare. Nu hördes ingen snarkning
inifrån huset. Men bakom huset var det nån som ropade:
”Hoppa hoppa hoppa hej, vad vill du leka med mig?”
Ugglan suckade.
”Hoppa hoppa… det där är säkert ett nytt datorspel.”
Nu hördes ett annat ljud bakom huset: Voff! Voff! Murrr…!
Ugglan blev riktigt rädd.
”HUUU! Kanel har förvandlats till en hund i alla fall!” ropade hon.
”Ugglan? Är det du? Kom hit och lek med oss!”
Kattgrisen Kanel skuttade fram bakom husknuten. Efter Kanel
skuttade hennes kompisar Nöffe och Kisse. Ugglan blev så glad
att hon snurrade tre varv på huvudet.
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”Min kära Kanel! Hur står det till? Har den arga hunden sprungit
bort?”
Kanel skrattade.
”Det var bara en lek! Vi lekte att Nöffe och jag var hundar i en hundcirkus och Kisse skulle lära oss göra konster. Det är en lek som Kisse
har hittat på.”
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Nu började Kisse hoppa upp och ner. Medan hon hoppade sjöng
hon:
”Hoppa hoppa hoppa hej, vad vill du leka med mej?”
Genast började både Kanel och Nöffe också studsa upp och ner.
De berättade för ugglan att när någon ville byta lek skulle hen börja
hoppa och sjunga lekramsan. Och då skulle alla andra också bums
börja hoppa tills någon hittade på en ny lek. Kanel ropade:
”Vi leker springa baklänges! Kommer du med, ugglan?”
”Nej tack. Jag ville bara veta hur du mår. Jag kom hit igår också, men
då sov du redan.”
”Jao, jag vet,” jamade Kanel. ”Jag sover mera än förr. Det är nog för
att jag springer och hoppar så mycket på dagarna. Och jag drömmer
inte mardrömmar lika ofta som förut.”
Ugglan frågade om Kanel hade slutat med spel och filmer helt och
hållet. Kanel svarade att hon fortfarande tyckte om både spel och
filmer.
”Men jag har lärt mig så många nya lekar av mina kompisar att jag
inte hinner sitta och spela och titta hela dagen. Och vet du vad?
Spelen och filmerna känns ännu roligare nu när jag gör något annat
emellanåt.”
”Kom nu, Kanel, så springer vi baklänges!” ropade Nöffe.
Om det var någon gick på en skogspromenad den kvällen, då kunde
hen se en uggla som satt och gungade på en gren i den högsta granen.
Det hördes också en sång, som kanske lät som ett hoande, men visst
var det en sång.
Hohhohhoo och huhhuhhuu,
ingen kattgris skäller nu.
Gunga gunga gunga hej,
vill du leka nåt med mig?
Hohhohhoo och huhhuhhuu,
ingen kattgris skäller nu!
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