
Kallt i staga

Nar ja va litta va ja väldit frösen. Kanske berodde dä på, att ja va mager å

blodfatti. Men också att dä va kalle vintrer vi hade själif6t te elle mä. Ja

mirms särskilt en mora när ja vac1ma. Mamma va b6rte å dä va svinkallt i st6ga.

Andedräkten stog som imme um käften på mä. Dä blir fall te förchöke gör e elI i

fyrom spisen tänkte ja.

Men dä va inte så gott, te göre elI. Inte hitta ja n6ra tärmspeter (töre) å i

vel6da farms bare trinnkävlinger, å di va sure. Ja titta i stekommen, för mamma

bruka t6rke ve där, men dä va tomt. Då höks a dä mej att mamma bruke skvätte på

lite fortisken å ja erh6ga att ho bruka ha et i e bläckkarme i fachtukantore.

Ja geck dit å snoka. Men där fanns inga bläckkarme. Men ja hitta en literputell

full mä n6e. - Ja lukta påt. Ja vesste inte um dä va fortisken eller um dä va

n6 brärmbart. Men jag tänkte dä ä f61 bare te freste, så ja la in papper å

trinnkävlinger å dutta_på lit te ur putellen. Se tutta ja på. Ja dä bl6sa f611

te en tag. Men när pappere va slut så slockna dä. Ja så där höll ja på en 4 -

5 gånger (ställde unna putellen mella var gång för ja tänkte nog dä kunne vare

falit). Men dä va like ilIe. Te slut tänkte ja dä va f6l1 skråen, um ja inte

ska få fyr. Å den där uchellheta ä fäl inge te spare på så ja dutta på siste

slanken, dä va nästen 1/3-del kvar. - Men då small dä ---

Luckera åkte opp å trinnkävlingen höll på te åk~yt. -; ~n värre smäller än dä

ha en f6ll hört ifrå Björkb6em. - Ja sen så tog dä sej. Ja dä va f6ll ingen

åskvarme precis. men dä börja allt bli lite gott å vamt när mamma kom hem.

"Men hur i fridens dar ha du bOrt dej 6t flecke te få fyr." sa ho.

"Ja hitta inte bläckkarma så ja tog literputellen mä fortisken. " sa ja. "Kanna

hade ja mä mej te boa." sa ho "ja ha köft nu. Sen lukta ho i putellen. - Dä va

bensin - Men dä brarm rätt bra dä mä. fast mamma sa. Tröste dej flecke du kurma

bränt ner st6ga å dej själv mä.
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KALLT I STUGAN

Når jag var liten var jag väldigt frusen. Kanske det berodde det på att jag var

mager och blodfattig. Men också att det var kalla vintrar och vi hade dål*gt
till att ,elda med.

Jag minns särskilt en morgon när jag vakna: Mannnavar borta och det var väldigt

kallt i stugan. Andedräkten stod som imma ur munnen på mig. Det blir väl till

försöka göra eld i spisen tänkte jag.

Men det var inte så lätt till göra eld. Inte hittade jag några tändstickor, och

i vedlåda fanns bara runda vedträn, och de vara sura. Jag tittade i stekugnen,

för mammabrukade torka ved där, men där var tomt. Då slog det mig, att marnma

brukade skvätta lite fotogen. Jag kom ihåg att hon bruka ta lite i en bläck-

kanna i fars turunme t.. Jag gick dit och snokade: men där fanns ingen bläckkanna.

Men jag hittade en literbutelj full med något. - Jag luktade på det - jag viss-

te inte om det var fotogen eller om.det var något brännbart.. men jag tänkte -

det är väl bara till att fresta, så jag lade in papper och trinnkävlingar och

droppade på lite ur buteljen. Sen tände jag på. Ja, det blossade väl till ett

tag. Men när papperet var slu så slocknade det. Ja, så där höll jag på en fyra-

fem gånger. (Ställde undan buteljen mellan varje gång, för jag tänkte nog det

kunde vara farligt). Men det var lika illa. Till_::~lut ~änkte jag, det var väl
sjutton, om jag inte ska få fyr, å den där. lillå skvätten är väl inget att

spara på så jag hällde på sista skvätten, det var nästen 1/3-del kvar ---

Men då small det Luckorna åkte upp och trinnkävlingen höll till åka ut. -
-- Men värre smällar än det har man hört ifrån Björkborn. --- Ja, sen så tog

det sig. Ja, det vart väl ingen åskvärme precis. Men då började det allt bli-

va lite gott och varmt när mammakom hem.

"Men hur i fridens dar har du bärt dig åt flicka till att få eld." sade hon.

"Jag hittade inte bläckkannan, så jag tog literbuteljen med fotogen." sade jag.

"Kannan hade jag med mig till affären." sade hon" jag har köpt nu. Sen lukta

hon i buteljen --- Det var bensin Men det brann rätt bra det med, fast

mammasa. Trösta dig flicka, du kunde bränt ner stugan och dig själv med.
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