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När Pusjkin kom till oss satt han i 
sin bur. Ett stort blå- och grönrutigt 
skynke hängde runt om den.

Det hördes inte ett knyst.
Vi undrade om han var där.



Ja, när vi lyfte bort skynket satt han 
i en röd ring som fanns i buren.

Pusjkin hade gröna fjädrar.
Men han var grå på bröstet. Han 
hade gul näbb och mörka vackra 
ögon. 
Han kikade nyfiket på oss. Och vi 
kikade lika nyfiket tillbaka.



.

Han hade en spegel i buren. 
Den pickade han på med sin gula 
näbb. Då skramlade och klirrade 
hela buren.



I Pusjkins bur fanns en matskål 
och en vattenskål.
Vi gav honom frön att äta och 
vatten att dricka. 
På golvet fanns det sand.
Ibland hoppade han ner på 
golvet. Och ibland skränade han.
Sjunga kunde han inte.



På kvällen när han skulle sova 
hängde vi det stora skynket över 
buren.
Då blev han alldeles tyst. 
Och han var tyst ända tills vi tog 
bort skynket morgonen därpå.



En dag tyckte vi att Pusjkin skulle få 
komma ut och flyga i vardagsrum-
met. Så vi öppnade burens lucka.

Först satt han alldeles stilla.
Efter en liten stund kom han ut. 
Då flög han rakt mot det stora fön-
stret. Duns, sa det.
Vad rädda vi blev! Hade han gjort 
sig illa?
Nej, han flög och satte sig på 
mammas axel. 



Mamma blev förskräckt för Pusjkin         
                   bet henne i örsnibben.

                  Aj, vad det gjorde ont.
               Örsnibben blev rödare 
och rödare. Men Pusjkin satt kvar 
och bet i örat. 
Till slut tog mamma tag om honom 
och satte in honom i buren igen. 
Puh! sa hon.



Pusjkin hade inget badkar. 
Så vi bestämde att han skulle få bada 
i en fin skål vi hade. 
Den döpte vi till Pusjkins badkar.
Vi hällde ljummet vatten i skålen 
och ställde den på golvet i köket. 



Det märktes att Pusjkin inte hade 
badat på länge. 
För han badade ända tills det inte 
fanns något vatten kvar. 
Allt vattnet hade han skvätt ut på 
golvet.



Efter ett tag fick Pusjkin flyga fritt 
i huset. 

Varje morgon när jag vaknade satt 
han på sängens gavel och kikade på 
mig.
Han var med när vi åt frukost. 
Och han satt ofta på mammas axel 
för hon gav honom små bröd bitar 
och annat gott att mumsa på.

När jag kom hem från skolan vän-
tade han innanför dörren.



               Pusjkin vaktade huset.
               När det ringde på dörren        
flög han som en raket och satte sig 
på huvudet på den som kom in. 
Alla blev jätterädda för honom.
 
Snart ropade alla ”Är Pusjkin ute?” 
innan de vågade komma in hos oss.



När mormor kom på besök höll hon 
alltid en tidning på huvudet.



En dag skulle min morbror visa att 
han inte var rädd för Pusjkin. 
Han öppnade dörren och klev in.
Pusjkin störtdök på honom och bet 
honom i örat. 
Efter den gången aktade han sig 
noga för Pusjkin.



När det blev vår och träden slog ut 
fick Pusjkin sitta i sin bur utomhus. 
Vi vågade inte släppa ut honom. 
Men vi kunde ju inte låta honom 
stanna kvar i buren när det blev 
värmebölja! 
Så vi släpte ut honom. 

Han flög och flög, från träd till träd. 





Vi tittade efter honom hela tiden. 
Han satt på grenarna och åt av de 
gröna bladen och vässade sin gula 
näbb mot barken. 
Sedan flög han igen.
Till slut syntes han inte längre. 
Och han kom inte tillbaka hur 
mycket vi än ropade på honom. 





På kvällen stod Pusjkins bur tom. 
Han kom inte tillbaka dagen efter heller. 
Vad hade hänt? 



Vad skulle vi göra?

Pappa och jag skrev lappar där det 
stod:
Vem har sett Pusjkin?
Han är en liten papegoja. Han är 
grön och har gul näbb.
Ring oss så hämtar vi honom.

Vi satte säkert upp hundra lappar.

Vi letade och ropade i flera dagar. 
Efter en vecka tog det varma vädret 
slut. 
Det blev kallt och det började regna.
 
Då ringde en tant och sa att hon 
hade sett en grön fågel i sin trädgård.
Å, vad vi blev glada! 
Pappa och jag gick dit och där satt 
Pusjkin. 
Han blev också glad.
Han hoppade ner på pappas axel och 
så gick vi hem tillsammans. 
Men först sa vi förstås tack till 
tanten.



P.S. 
Pappa säger att Pusjkin aldrig bet honom. 
Pusjkin satt bara på hans axel och kurrade och 
nafsade honom i örat. 



Pusjkin var en munkparakit. 
Munkparakiter lever vilt i Sydamerika 
och förvildade i stora flockar i flera stater i 
Nordamerika.
Munkparakiten ska leva i flockar. När vi fick 
veta det lämnade vi honom till Spånga gym-
nasiums zooavdelning. Där fanns kompisar 
till honom. Men vi saknade honom mycket. 



När jag var liten fick vi en liten 
papegoja som hette Pusjkin. 
Han bodde hos oss i flera år.
I den här boken kan du läsa om 
vad som hände det första året 
han var hos oss.


