
Å
h, vad Sofia är dum! Skrika och väsnas 
det kan hon, och det bara för en liten 
struntsak. Hon fick väl skylla sig själv, 

när hon lagt ut alla sina dockor i en lång rad i 
vardagsrummet. Han råkade ju bara gå rätt över 
dem. Flera gånger. Men vilket oväsen det blev! 
Viktor måste hålla för öronen.

Mamma kom förstås skyndande och 
hon skrek nästan lika högt hon. Viktor hade 
snabbt sprungit ut i hallen, fått på sin over-
all och stövlarna, och med mössa och van-
tar i handen rusat ut. Och nu står han här i 
mörkret ute på gården. Inte kan man vara 
inomhus i sådant oväsen. Nu tittar mamma 
ut genom dörren.

– Var är du, Viktor? Kom in och be Sofia om 
förlåtelse!

Rösten är sträng. Men det kommer inget 
svar. Viktor står gömd bakom en snöhög. 
Mamma kan inte se honom. Och han tänker 
inte gå in till sin dumma lillasyster!

Viktor och norrskenet

Mamma står kvar en stund och tittar ut i 
mörkret. Så stänger hon dörren. Viktor sparkar 
på snöhögen. Vad ska han nu göra? Kanske 
hämta en spade och gräva en labyrint?

Han går mot garaget. Två skarpa billyktor 
lyser upp infarten. Oj då, nu kommer pappa 
från jobbet. Bäst att inte synas!

Viktor kryper ihop bakom garaget. Pappa 
kör in bilen och går raka vägen in i huset. Nu 
får han väl också höra hur dumt Viktor burit 
sig åt. Viktor suckar och börjar gräva. Plötsligt 
ser han upp mot himlen. Så konstigt det ser 
ut! Ett ljussken rör sig fram och tillbaka. Det 
ser ut som om någon målar med en jättestor 
pensel. Viktor stirrar. Något sådant har han 
aldrig sett förut. 

Han rusar mot ytterdörren. Glömd är So-
fias gråt och mammas arga röst. Han måste 
berätta.

– Mamma! Pappa! Kom! Det lyser så kon-
stigt på himlen.

Både mamma och pappa kommer skyn-
dande och Sofia också. De tar inte ens på sig 
ytterkläderna, bara skorna.

– Titta vilka fina färger! Och det rör sig hela 
tiden!

Viktor pekar och hoppar av spänning. 
– Det är norrsken, säger pappa. Fantas-

tiskt! Det är inte ofta man kan se det här, där 
vi bor. Men så vackert det är!

– Ja, säger mamma förtjust. Det är som 
om någon drog en färggrann gardin fram och 
tillbaka över himlen.

Sofia pekar hon också. 
– Tänk om Jesus är bakom gardinen! Då får 

vi kanske se honom nu.
Det hugger till i Viktor. Han kommer plöts-

ligt att tänka på vad de läst i hans bibelbok. 
När Jesus kommer tillbaka till jorden, ska 
tecken synas på himlen. Tänk om detta är ett 
tecken! Hur ska han våga möta Jesus? Han 
har ju gjort så mycket dumt många gånger. 
Senast nu mot Sofia och mamma …

Han drar försiktigt mamma i armen.
– Ser det ut så där på himlen, när Jesus 

kommer tillbaka?
Mamma hör rädslan i Viktors röst och läg-

ger armen om honom.
– Det vet jag inte, Viktor. Men vi behöver 

inte vara rädda, om Jesus kommer. Han är ju 
vår vän och vi vill vara hans barn. Då blir det ju 
en glädje att möta honom. 

– Men jag var så dum mot Sofia, viskar Vik-
tor.

– Ja, sånt ska vi reda ut, nickar mamma. 
Det kan du göra genast.

– Förlåt att jag var dum! viskar Viktor i So-
fias öra.

Sofia ler mot Viktor och verkar inte det 
minsta arg.

– Dockorna gick inte sönder så jag är inte 
ledsen mer, säger hon.

Pappa ser förvånad ut. Han vet tydligen 
ingenting om det som hänt. Men Viktor är 
lättad. 

– Jag vill vara vän med Jesus, säger han.
– Och han vill vara vän med dig och för-

låta och hjälpa, ler mamma. Jag tycker det 
är underbart att veta att Jesus kan ta bort 
våra synder och rena oss, så vi blir vitare än 
snö. Då passar vi i himlen och får komma dit 
för Jesus skull. Men nu går vi in. Jag fryser! 
Kom Sofia!

Mamma springer huttrande upp på veran-
dan. Viktor tittar mot himlen en gång till, innan 
han stänger ytterdörren. Det lyser fortfaran-
de så vackert däruppe. Men han är inte rädd 
längre.
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