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KLASSIKER

Den här berätelsen börjar som 
vanligt med att Calsån går en 
promenad och visslar på sin 
signaturmelodi.

Då får han syn på en flicka 
som sitter på en stock och ser 
en aning nyvaken ut. 
Henne har Calsån aldrig sett 
förut. 
-Vem är du? utbrister han 
förvånat.

Flickan säger att hon 
heter Söta Sov-Klara. 
Vilket märkligt namn. 
Just då kommer Sara, 
Joel, Susilia och Kris 
springande mot dem.

Calsån gillar inte Kris. Han ger henne en 
hård spark så hon flyger iväg flera meter. 
Söta Sov-Klara tycker inte alls att Calsån 
är så tuff som han tror. 
-Vad gör du dumma Calsån? säger hon.



Calsån blir ursinnig. Ingen kallar 
honom dum! I tumultet som uppstår 
passar Susilia på att knycka Saras nya 
halsband.

När Calsån lugnat ner sig en smula 
kommer han på något han vill visa 
de andra. 
 -Kom, följ med mig, säger han. 
-Varför det? undrar Sara, men de är 
alla nyfi kna och följer med. 
-Oooo, spännande, tycker Söta Sov-
Klara. Kris torkar sina tårar och 
följer med hon också.

Alla blir jätteförvånade när de 
kommer fram till en massa fi gurer 
som ser nästan likadana ut som 
Calsån. Det är ju Calsåns bröder 
och kusiner som är på besök. 
Calsån hälsar på dem alla.

Men vad nu då? När Calsån 
sagt adjö till sina bröder och 
kusiner så ser han Söta Sov 
Klara ligga där på marken 
alldeles stilla. 
-Har hon dött? tänker han.

Ja då är det väl bäst att jag 
begraver henne, tänker 
Calsån, och gräver en 
djup grop där han lägger 
Söta Sov-Klara. Sen 
spikar han ett träkors. 
Calsån kan ingen 
begravningsång men 
han säger i alla fall: 
-Begrava Begrava.

Men stackars Söta Sov-
Klara hade bara somnat. 
Hon gör ju det stup i 
kvarten. Det är därför 
hon heter just Söta Sov-
Klara. Nu vaknar hon 
nedgrävd i en grav och 
kan inte komma ut.


