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Snavs var en træt kat. Det havde han været, 
så længe han kunne huske. Han sov meget, 
drak store mængder kaffe og kom altid for 
sent på arbejde.  
 

Hver morgen ringede hans chef for at væk-
ke ham. “Vågn op!” råbte han i en talebesked. 
“Du skal over på Kattehjemmet!”  
 



“Mnjaaa, chef, jeg lover at møde op,” gabte 
Snavs. Klokken var næsten 12, og han kom 
alt for sent. 

 
Når han bandt sine sko, faldt han 
altid i søvn, så det tog lang tid at 
komme ud ad døren. 

Så ringede hans chef igen. 



 
Når han endelig var mødt på arbejde, drillede hans 
kollegaer ham. 

“Hvorfor er du så træt, Snavs?”, spurgte de. De plejede 
at stikke et æble i munden på ham, hver gang han gabte. 
Det var sådan, de holdt ham vågen.  



 
Hans chef var langt fra tilfreds med Snavs. 
“Du er en dygtig kat, Snavs. Men du er for træt! 
Hvor er livsglæden henne? Hvor er energien?” 
Snavs var faldet i søvn. 
 

“Hvad kan vi gøre, Snavs?”, spurgte chefen.  
“Du drikker al vores kaffe og kommer altid 
for sent!”, udbrød han, mens han fremlagde en 
plan for Snavs. 



 
Snavs gik hjem og tog sig en lur. Da han 
vågnede, ringede han til sin mor og drak en 
slurk kaffe. Han gad ikke være træt længere. 
Måske hans mor kunne hjælpe.  
 

”Det er rigtigt, Snavs, du ér altså for 
træt”, sagde hun. “Jeg spiser de her 
druer for at holde mig i gang. Har du 
prøvet at ringe til lægen?” 



 
Men Snavs havde prøvet alt for at blive frisk.  
Vinterbadning i Rusland. Det var for koldt. 

 
En læge gav Snavs stød for at kvikke ham op.  
Det hjalp heller ikke.  
 



Hans farmor gav ham en opskrift på en opk-
vikkende suppe. Men ligegyldigt hvor meget 
suppe Snavs spiste, hjalp det ikke. 

”Vi spiste den ellers under krigen”, sagde hun. 

”Måske du skal komme mere energidrik i?”  
 



En dag fik Snavs en idé. ”Jeg har 
mest af alt lyst til at sove. Hvad nu, 
hvis jeg får det overstået én gang for 
alle?” Snavs ville sove i et år. 
 

Han ringede til sin chef og fortalte ham, at han 
havde brug for at hvile sig. I et helt år. “Hvis det 
er det, der skal til, Snavs”, sagde chefen tøvende. 
Snavs ville bygge en lydtæt kuppel, så han kunne 
sove godt og roligt.  

Han bestilte materialer og gik i gang. 
 



Han byggede fra morgen til aften. Utroligt nok 
havde han energi til at arbejde i døgndrift. Han 
hamrede og hamrede og målte op og savede 
brædder i stykker. 

Efter et par dage stod den klar.  
En fuldt lydtæt kuppel i birketræ 
og glas.  



 
”Guuud, Snavs, har du selv bygget den?”, 
spurgte hans mor. ”Du må være godt træt. 
Læg du dig ind og hvil dig, min dreng!”. 
Så det gjorde Snavs. 

Han faldt i søvn med det samme.  



De første måneder sov Snavs som en sten.  

Han vendte sig i søvne, gabte og 
strakte sig.  

 
Blundede lidt. En nat begyndte han 
at drømme helt ustyrligt.  



 
Han drømte, at han var blevet forvandlet til 
en stor fugl, der fløj hele dagen og byggede 
løs.  Fuglen byggede et stort æg.  Ægget 
åbnede sig, og indeni sad hans chef og kol-
legaer fra arbejdet.  

 
Snavs vågnede med et sæt. Det var kedeligt 
at ligge i kuplen, og han havde ondt i ryggen. 
Han savnede dem fra arbejdet. Og han savnede 
at bygge ting. “Jeg må tilbage til mit katteliv!”, 
tænkte han. 



Han tændte lyset. “Hvor længe har jeg ligget her?” Det 
anede han ikke, men hans værelse så mere spændende ud 
end før. Og han kunne ikke vente med at bygge! 
Han ringede til sin mor. “Mor, jeg er frisk igen! 

Det virkede! Hvor længe har jeg sovet?”,  
spurgte han. “Du har sovet i 3 måneder, 
Snavs. Det har været præcis, hvad du har haft 
brug for.” 
 



Da Snavs så sine kollegaer igen, var de i chok.  
“Hvordan er han blevet så frisk?”, hviskede de i krogene. 
 
Hans chef var også tilfreds. “Hvor er det godt at se dig, Snavs! 
Kan du så komme tilbage til arbejdet!”, sagde han. 

“Der er kaffe på kanden!” 



 
Men Snavs havde helt droppet kaffen. Han sov 
aldrig for længe mere. Han var bare frisk! 
For han havde opdaget en ting omkring livet. 

Jo mere han glædede sig til ting i livet, jo mere
energi fik han. 

 
Ved at bygge kuplen havde han opdaget, 
hvad han var glad for at lave. Nemlig at 
bygge ting. 
  
Nu, der byggede han fra morgen til aften. 
Bænke, borde og stole til beboerne på 
Kattehjemmet. Og han elskede hvert et 
øjeblik. 



”Har du ikke brug for at hvile dig, Snavs?”, 
spurgte hans mor. ”Nej, nej, mor! Jeg er frisk.” 

Af og til kom hans chef over og tog imod møbler, han 
havde bygget og spurgte, om han ikke ville tilbage til sit 
gamle arbejde. Det med papirerne. 
Nej, han ville hellere bygge ting og sager! 



 
Og Snavs var aldrig træt længere. Kun en gang imellem. 
Så huskede han tilbage til dengang, hvor han ville sove et 
år. Hvor kedeligt det var; at ligge dér, væk fra sine venner 
og sine byggeprojekter. Så kunne han lidt igen.
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