Gusten på barnhemmet

Av: Alice Berggren och Erik Hedin

Matilda bodde hos sin elaka farmor Snylt för
att hennes föräldrar var döda av pesten som
många andra i den lilla byn. Matilda fick inte
gå i skolan för sin elaka farmor Snylt och inga
vänner fick hon ha heller. Matilda fick sköta
allt hushållet, för annars fick hon ingen mat.
Hon fick sova på vinden där det var hål i tak
och väggar och inga leksaker hade hon heller.
På hennes födelsedag brukade farmor Snylt
sätta Matilda i extra arbete och inte ge henne
mat. Om Matilda ville ha frukost så fick hon
hugga ved till en hel dag för brasan först, men
det var som värst för Matilda när hennes
elaka farbror Bengt Elakson kom på besök.
Bengt Elakson brukade kalla Matilda för
snorunge eller ignorera henne.
När Matilda blev vuxen bodde hon i ett litet
och fattigt hus, hon hade ett barn och hade
knappt råd med mat till sin familj för Bengt
Elakson tog alltid pengar från dem. När
barnen blev vaktade av Bengt Elakson
brukade han slå dem om de inte gjorde exakt
som han sa.

En kylig vinterkväll när Matilda och Matildas
enda lilla barn var ute och skottade snö, blev
det för tråkigt så sa Matilda: ”Ska vi bygga en
snögubbe av snöhögen?”. Då sa Gusten
(Matildas barn) “Ja!”
Men Matildas elaka farbror Bengt Elakson
som vattnade blommor såg dem och låste
dem ute och tänkte inte låta dem komma in
på hela natten. När det var morgon och
Gusten vaknade var Matilda död och han
hamnade på Bengt Elaksons elakaste kusins
barnhem som hette “Döda alla barnbarnhemmet”.
På barnhemmet fick man ett glas smutsigt
vatten och ett litet bröd till varje måltid. Bengt
Elaksons kusin som hette Johan brukade
alltid slå barnen innan de gick och la sig och
när han gick förbi. Gusten ville inte bo på
barnhemmet. Han försökte rymma men Johan
Elakson såg honom och slog Gusten gul och
blå och band fast honom i flaggstången.
“Jag vill hem till min mamma!”, skrek Gusten.
När det var dags att sova blev han nerhissad
och Johan sa “Nu får ni ingen mat på två
veckor!”.

Den tjugofemte december fyllde en pojke år.
Då bakade Johan en tårta av jord, gräs,
maskar och gräshoppor som pojken måste
äta upp annars blev han utkastad i skogen
och fick dö där. När Gusten fyllde sju år åt
han inte upp sin tårta så han blev utkastad i
skogen där han blev uppäten av en varg.
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