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Ude på landet boede en gammel dame på en faldefærdig gård.  
Hun var både ensom og sær. Kun hendes barnebarn Thomas kom og 
besøgte hende. Ud over ham og landsbyens købmand var der ingen, 
der turde komme hende nær. For som tiden gik, var hun blevet sur og 
vrissen og kunne finde på at smække døren lige op i hovedet på folk 
 eller kaste en træsko efter dem, hvis de kom for tæt på. 
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Alligevel gav hendes barnebarn Thomas ikke op, og i år var ingen 
 undtagelse. På hendes fødselsdag kom han som altid og bankede på. 
“Hvem vover at komme her?” råbte hun.
“Det er bare mig. Jeg kommer for at sige til lykke med fødselsdagen. 
Jeg har en gave til dig, farmor. Jeg har købt den for mine egne lomme-
penge,” sagde Thomas.  

Den gamle dame gik ind i stuen og satte sig med et suk. Så åbnede hun 
gaven.
“Et lys? Hvad skal jeg bruge det til?” spurgte hun og så vred ud. “Jeg 
har ikke brug for lys. Jeg ser udmærket i mørke.”
Thomas så på sin farmor. 
“Lyset skal tændes, farmor. Må jeg tænde det?” 
Hun svarede ikke. Thomas sad lidt og kiggede på hende. Så tændte 
han lyset alligevel. 
“Se lyset. Er det ikke flot? Man bliver glad af  at se på det. Og så kan 
man se, at du har fødselsdag,” sagde Thomas.




