
Med det samme jeg mødte hende, 
syntes jeg, 
hun var så smuk. 
“Er du bange for slanger?” 
spurgte jeg.
“Det ved jeg ikke. 
Jeg har aldrig mødt en slange,” 
svarede jeres mormor lidt nervøst.
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Efter at have gået en time 
på en stor grusvej 
drejede vi ind på en lille sti. 
Den var næsten ikke til at se. 
Den tætte jungle rejste sig foran os 
med sine store træer.
Alt var grønt, 
og der var mange mærkelige lyde.
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Med sved på panden 
hakkede Sadik og Abdi vej 
gennem de mange planter. 
Stien var helt groet til. 
Det var længe siden, 
der havde gået nogen her.

Så stoppede Sadik
og pegede op i et stort træ. 
Rundt om den tykke stamme 
lå en slange.
Den var rullet helt sammen. 
Mormor gøs. 
Den var hun vist ikke helt vild med. 
Hun holdt sig lidt tættere på mig, 
da vi gik videre. 
Det havde jeg ikke noget imod.
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Pludselig skreg mormor højt
og hoppede op i mine arme.
“En slange! En slange!” 
hylede hun og pegede på stien. 
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På stien lå en lang, brun gren. 
Den kunne godt ligne en slange. 
Abdi tog grenen op. 
Med et stort smil 
viste han mormor grenen.
“Den slange bider vist ikke,” 
grinede jeg.
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Mormor hoppede ned fra mine arme. 
Hun så noget sur ud. 
Måske var hun også lidt flov.
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Sidst på dagen nåede vi ind 
til den lille landsby. 
Solen var ved at gå ned. 
Det ville hurtigt blive mørkt
mellem de høje træer.
Vi blev modtaget 
med sang og dans. 
Senere fik vi dejlig mad 
med mange spændende krydderier.
Mormor så også ud til at hygge sig. 
Hun havde glemt alt om slanger. 
 
Af grene og tørre blade 
blev der lavet et bål. 
Det var hyggeligt 
at sidde om bålet 
med alle de indfødte.
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