
T
ea och mamma är ute och cyklar. Of-
tast brukar de cykla på gatorna hemma 
vid huset, men idag gick mamma med 

på att cykla på den mysiga skogsvägen. Tea vet 
att mamma vill titta efter svamp. De cyklar på 
den slingriga stigen. Det är roligt, tycker Tea. 

– Titta mamma, ser du, två ekorrar som ja-
gar varandra över stigen! säger Tea.

– Var? Var? undrar mamma. Hon ser inte 
ekorrarna.

De cyklar vidare fram till den stora stenen 
som ser ut som en stol, tycker Tea. I stolen får 
både mamma och Tea plats. Där vilar de och 
pratar en stund.

Mossan ser ut som en mjuk matta, funderar 
Tea.

– Och trädet därborta ser ut som ett troll 
med en lång näsa, fantiserar mamma.

– Titta, viskar Tea igen. Där borta står ett 
rådjur!

– Vilken tur vi har i dag när vi får se så 
många djur. Tänk om vi bara kunde hitta lite 
svamp också ... Mamma tittar längtansfullt 
runt omkring sig. 

– Jag ser en stor svamp, men den är röd 
med vita prickar på och den kan man inte äta, 
säger Tea. 

– Nej det är helt rätt. Man får aldrig äta nå-
gon svamp som man inte känner till. Svampar 
kan vara farliga. 

Tea sätter på sig hjälmen och vill cykla vidare.
Nu är det nerförsbacke och Tea cyklar riktigt 

fort. Håret flyger i vinden och Tea tycker att det 
är härligt.

Då hör hon ett skrik 
och ett brak bakom sig.

– Oj oj oj så tokigt, 
hör hon mamma säga.

Då Tea fått stopp 
på cykeln ser hon att 
mamma fallit.

Cykeln och mamma ligger i en enda hög.
Tea blir nästan rädd. Tänk om mamma ska-

dat sig.
Hon skyndar sig fram och då ser hon att 

mamma skrattar. 
– Man ska inte leta efter svamp då man 

cyklar Tea, då går det så här.
Mamma blåser på ett skrapsår på handen. 
Nu skrattar Tea också. Mamma ser så rolig 

ut med hjälmen på sned.
– Nu har jag lärt mej att det går bättre att 

göra en sak i taget, ler mamma.
– Om vi går hem kan du få titta efter svamp 

under tiden, säger Tea och hjälper mamma upp.
– Vilken bra ide, tycker mamma. 
När Tea och mamma kommer hem har de 

hittat några svampar som de lagt i cykelkorgen. 
Båda är mycket nöjda med utflykten. Tea 

hjälper mamma att sätta plåster på handen.
Jesus säger i Bibeln att han är vägen till livet 

för oss. Han är som en bra väg som leder rätt 
dit man ska. Han är vägen som leder ända in i 
himmelen.

Det står också att vi ska försöka ha blicken 
på Jesus. Precis som att man ska ha blicken 
på vägen då man cyklar så att man inte faller. 
Jesus är en superbra väg att gå på!

ROSA WESTMARK

Tea på cykeltur

   Kan du några svampsorter?
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