
KANINEN OG GRØNSAKSHAGEN

Det var ein gong ein kanin som budde i ein gamal 
skog. I utkanten av skogen låg det ein 
grønsakshage der det vaks både reddikar og 
gulrøter nok 8l eit heilt liv for ein liten kanin. Han 
hadde lenge visst om grønsakshagen, men hadde 
la< vere å gå inn i den grunna den store hunden 
som visstnok budde der. No hadde derimot 
sumaren gi< dårleg med mat, så kaninen såg ikkje 
noko anna utveg enn å prøve lukka.

Kaninen la i veg mot grønsakshagen, men hadde 
ikkje gå< langt før han mø<e ein ulv.
-Kvar er du på veg da vesle kanin? spurte ulven. 
-Til grønsakshagen ved skogkanten for å finne 
raude reddikar og gule gulrøter, sa kaninen.
Ulven hadde ikkje lyst på reddikar eller gulrøter, 
men li< kaninkjøt ville ikkje vere å forakte. Inne i 
grønsakshagen ville det bli umogleg for kaninen å 
s8kke av også tenkte ulven.
-Kan eg slå følgje? Eg er så lei kjøtmat, smiska 
ulven.
-Klart du kan, svara kaninen utan å fa<e mistanke 
8l ulven sine planar.
Ulven og kaninen gjekk eit stykke lenger og så 
treHe dei ein rev.
-Kvar er de på veg da? spurte reven.
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-Til grønsakshagen ved skogkanten for å finne 
raude reddikar og gule gulrøter, sa kaninen.
Reven tenkte det same som ulven, reddikar og 
gulrøter kunne han spare seg for, men li< kjøtmat 
kunne gjere godt i magen. I grønsakshagen skulle 
han nok greie å få fa< i den raske kaninen og 
sam8dig halde seg vekke frå ulven.
-Kan eg slå følgje? Eg kunne tenkt meg li< 
avveksling frå kjøtmaten, spurte reven med si 
finaste røyst.
-Klart du kan, svara kaninen som hadde så le< for 
å stole på folk.

Den rare trioen la i veg vidare mot grønsakshagen 
og e<er ei stund fann dei ein moldvarp som var 
fanga inne i eit syltetøysglas. Ulven og reven rista 
på glaset og lo høgt før dei se<e glaset ned igjen 
og gjekk vidare. Kaninen stoppa og opna glaset 
slik at moldvarpen kunne kome fri.
-Tusen takk, eg trudde mine dagar var kome 8l 
ende, sa moldvarpen.
-Det var da så lite, svara kaninen og gjekk e<er 
ulven og reven vidare.
Moldvarpen var ein rask gravar og hadde e<er 
kort 8d kome seg framom dei tre vandrarane a<. 
E<er ei stund treHe ulven, reven og kaninen nok 
ein gong på moldvarpen, denne gongen hang han 
i eit ne< frå ei grein. 



Ulven og reven lo høgt nok ein gong og snurra 
ne2et med moldvarpen i rundt og rundt, før dei 
gjekk vidare. Kaninen stoppa snurringa ;l ne2et 
og slapp moldvarpen fri.
-Tusen takk, eg trudde mine dagar var kome ;l 
ende, sa moldvarpen.
-Det var da så lite, svara kaninen og gjekk e2er 
ulven og reven vidare.
Nesten framme med grønsakshagen så såg 
trekløveret på vandring at moldvarpen nok ein 
gong hadde kome seg framfor dei. Denne gongen 
stod moldvarpen re2 framfor ein bra2 bakke ned 
mot ein dam. Ulven og reven skubba moldvarpen 
ned bakken og lo høgt før dei gjekk vidare. 
Kaninen fekk seg ikkje ;l å berre la moldvarpen 
ligge i dammen og hjelpte den ut.
-Tusen takk, eg trudde mine dagar var kome ;l 
ende, sa moldvarpen.
-Det var da så lite, svara kaninen og gjekk e2er 
ulven og reven vidare.

Så var dei endeleg kome fram ;l grønsakshagen 
og ;l si store overrasking så stod porten på vidt 
gap. Innanfor porten såg dei kor det var overflod 
av raude reddikar og gule gulrøter og alle slags 
andre grønsaker. Kaninen fekk vatn i munnen av 
synet og sprang inn i grønsakshagen. Den 
springande kaninen gav både ulven og reven også 
vatn i munnen og dei for e2er kaninen. 

Då alle tre var innom porten small den igjen og 
dei høyrde ei faretruande knurring før dei snudde 
seg. Der stod den store hunden som passa på 
grønsakshagen. Vaktbikkja se2e e2er trioen som 
no ikkje hadde nokon plass å flykte. Rundt og 
rundt sprang dei og hunden kom nærare og 
nærare. Då høyrde dei plutseleg ei lita stemme 
som ropte at dei må2e kome. Det var moldvarpen 
som hadde grave eit hol under muren. Kaninen 
sma2 gjennom holet og ut i fridomen, medan 
reven og ulven se2e seg fast i det li2 for smale 
holet.
-Tusen takk, eg trudde mine dagar var kome ;l 
ende, sa kaninen.
-Det var da så lite, den som hjelp andre skal sjølv 
få hjelp, sa moldvarpen.
Snipp, snapp og to snuter mindre, så var de2e 
eventyret ut.


