
En ung man gick och lade sig 
 
En ung man gick och lade sig, kysste sin fru och somnade. 
Plötsligt vaknade han och såg en äldre man i vit dräkt stå bredvid sängen. 
- Vem är du och vad gör du i mitt sovrum? 
- Jag är Sankte Per och du är inte i ditt sovrum, sa mannen. 
- Va!? Menar du att jag har dött? Jag är ju så ung, sa mannen. Skicka mig genast 
tillbaka till min fru! 
- Så enkelt är det inte, sa Sankte Per. Du har bara två möjligheter att komma 
tillbaka till jorden. Den första är som hund..  
- Som hund? utbrast mannen. Nej, det passar mig inte. Vad är den andra 
möjligheten? 
- Det är att komma tillbaka som höna, svarade Herren. 
- Okej, låt mig bli en höna! bestämde mannen.  
Sagt och gjort. Den unge mannen förvandlades till en vacker höna och befann 
han sig åter på jorden, i ett hönshus. Snart kände han en märklig känsla i 
bakdelen.  
- Jag exploderar, tänkte han. Det här var kanske inte en så bra idé. Då kom en 
tupp fram till honom. 
- Du måste vara den nya hönan som Sankte Per berättade om. Hur känns ditt nya 
liv? frågade han hönan. 
- Ganska bra, men jag har en så märklig känsla, som om jag ska explodera, 
svarade mannen. 
- Ja, skrattade tuppen, du måste lägga ett ägg! 
- Och hur gör jag det? Jag har aldrig lagt ett ägg! 
- Du gal högt två gånger och sen pressar du så länge du kan. Så gör alla andra 
hönorna, förklarade tuppen. 
Mannen gol två gånger och pressade tills det inte gick mer och ut kom ett ägg! 
- Det gick ju bra! Jag gör om det, tänkte mannen. Han gol igen och tryckte, och 
ut kom ytterligare ett ägg.  
Och eftersom det kändes så bra, gjorde han det en gång till. När han gol, hörde 
han plötsligt en röst: 
-Oskar, vakna för helvete, du skiter ju ner hela sängen! 


