Tänk dig för Teo!

Av: Axel Holm och
Emma Sandberg

En familj klev ombord på tåget. Med sig
hade de sin son som bara var ett halvt år
gammal. Teo var pojkens namn. Det var
en väldigt fattig familj. De behövde fly för
att den onda diktatorn inte skulle döda
dem. Familjen hade använt sina sista
pengar till biljetten. De hade kommit
ombord på tåget och satt i en avskiljd del.
Nu hade tåget börjat rulla mot
tryggheten. Det de inte visste var att
diktatorn hade anlitat en mördare som
satt bakom dem och väntade på att
hoppa fram och mörda dem.

Då hörde föräldrarna hur
någon laddade en pistol
bakom dem och förstod
att de var förföljda. De
hann precis gömma sin
son innan mördaren
hoppade fram och sköt
dem. De föll döda ner på
golvet. Tåget fortsatte
rulla med de döda
passagerarna från den
avskiljda delen ombord.
Eftersom att de varit
ensamma i vagnen hade
ingen märkt det som
hände.

Mördaren hade hoppat ut genom
fönstret och dragit till skogs rent av
sitt dåliga samvete. Konduktören hade
hört pistolskott från vagnen längst bak
och gick dit för att titta. När han kom
till vagnen så såg han två döda lik. Han
gick närmare för att titta så dom var
döda och såg hur en liten pojke tittade
fram mellan bänkarna. Han antog att
de döda var pojkens föräldrar. Då
kände han hur vagnen gungade till, de
var framme. Han lyfte upp pojken och
lämnade tåget. På vägen hem mötte
han sin granne som hade handlat bröd
på torget. Grannen frågade vem pojken
var.

men han trodde att han hette Teo
för det var det som stod på hans
kläder och att hans föräldrar var
döda. Grannen berättade att han
hade handlat bröd på torget. När
han kom hem berättade han för sin
fru om barnet och frun blev glad
eftersom att deras egen son dött
efter födseln.
Tio år senare.
Teo hade bott hos konduktören
såpass länge så han trodde att det
var hans familj, men hade börjat ana
att något var fel. En morgon då han
skulle äta frukost tog han mod till
sig och frågade om det verkligen var
hans familj. De kunde inte ljuga så
de berättade vad som hade hänt den
kvällen då konduktören hittat
honom. När konduktören berättade
det var det som om ett hemskt minne
slog honom.

Han kunde inte tro det. Han ville inte tro
det.Det kunde inte vara hans föräldrar
som dött den natten. Det fick det inte
vara. Han tänkte bege sig. Han skulle hitta
sina föräldrar. De var inte döda. Det fick
de inte vara. När hans fosterföräldrar inte
var hemma tog Teo på sig en jacka och
stack ut i skogen. Teo hade vandrat i
timmar och han hade börjat bli trött så
han letade efter nånstans att vila. Nästa
dag så fortsatte han att vandra. Han hade
vandrat djupare in i skogen då han såg en
grotta. Han gick in i grottan och såg ett lik
som bar en pistol i sin hand. Men det han
inte visste var att det var liket av mördaren
som dödat hans föräldrar och med sitt
dåliga samvete dragit till skogs och skjutit
sig där. Inte förrän nu förstod han vilket
misstag han gjort men det var för sent.
Han var vilse.

Han gick och gick och
gick men ju mer han gick
desto mer hungrig och
törstig blev han. Hur
länge han än gick
hittade han inte hem.
Det kändes som om han
gick i en stor cirkel.
Dagarna gick och snart
hittades han alldeles
död och ihjälsvulten.

