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Trochę później tego dnia jeszcze coś się zdarzyło:
Zuzanna spotkała, idąc przez pustkowie,
przedziwne towarzystwo w kolorowych strojach.
– Chyba są sympatyczni – uznała rezolutnie –
nie widać przecież, jak NAPRAWDĘ wyglądają.
Jeden z nich, duży i nadęty, rzekł: – Hej, Zuzanno!
Drugi wydawał się strasznie nieśmiały,
szły też razem z nimi dwa bliźniacze maleństwa.

Zuzanna ostrożnie spytała: – Idziecie na maskaradę?
Lecz oni byli tylko na krótkim spacerze,
chcieli nazbierać jagód i odwiedzić przyjaciela,
niestety, zgubili drogę przed mniej więcej godziną.
– Festem fmęczona – pisnęło jedno maleństwo.
– Fajcie mi nalefników – pisnęło zaraz drugie.
Musieli to być jacyś cudzoziemcy,
bo nikt z ich mowy nie zrozumiał słowa. 



I odbył się, jak zwykle, wielki festyn na dworze
(Muminki rzadko ucztują w salonie).
A kiedy zapadła noc, Zuzanna powiedziała,
że niestety ona i jej kot muszą już iść do domu.
W powrotnej drodze rozmyślała nad tym,
że nigdy się nie dowie, czy wszystko,
co się dziś działo, było snem, czy jawą.
Ale to, jak wiadomo, nie ma większego znaczenia.
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