
Hallon är den snällaste
häst som finns.
Men idag är
hon riktigt dum.
Hon gör konstiga saker.
Hela tiden.
Vad har hänt?
Har Hallon blivit knäpp?
Eller saknar hon
en häst-kompis?
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Jag heter Lisa.
Och det här är Hallon.
Det är Tyras häst.
Men jag får låna 
henne ibland.
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Hallon är den snällaste 
häst som finns.

Men ibland 
kan hon faktiskt 
vara dum.

Idag är det en sådan dag.
Tyra och jag
ska hämta henne i hagen.

Hon brukar alltid
komma gående mot oss.
Och gnägga.

Men idag 
vill hon inte 
komma fram.
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När vi går för att
hämta henne
går hon undan.

Hon går längre 
och längre bort.
Dumma Hallon.
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När vi går för att
hämta henne
går hon undan.

Hon går längre 
och längre bort.
Dumma Hallon.
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– Om vi hämtar lite godis 
kanske hon kommer, 
säger Tyra.

Men när vi vänder tillbaka
kommer Hallon efter.
När vi stannar, 
stannar hon också.
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Vid grinden
kan vi ta Hallon.
Nu ska vi göra henne
klar för att rida.
Men då är hon också dum.
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Jag känner inte igen Hallon.
Hon är inte som vanligt.
Tyra får rida.
Jag vågar inte.
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Jag känner inte igen Hallon.
Hon är inte som vanligt.
Tyra får rida.
Jag vågar inte.
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Hallon vill inte gå.
Hon är långsam och trög
och vill bara beta.
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