Sommarpensionat 1949 (okänd författare)
Vi läste häromdagen i Åbo Underrättelser, att fru Sandra Bexar tänker ställa upp
ett sommarpensionat för till Sundom ankommande gyttjebadsgäster. Mellan 1 –
100 års ålder. Och att hon skall sätta opp tält på Strandbutikens gårdsplan och i
Ann-Ulles vitjen i samma färger som de fyra nordiska ländernas flaggor. Samt
också tillhandahålla solparasoll och simdräkter, både med och utan bysthållare.
På tälten skall sedan stå namn såsom Venus från Milo och andra antikens
gubbar o gummor. Venus säges ju har varit en underbar kvinna utan armar oc
kanske utan huvud också. Således får i tält med detta namn bo bara sådana som
äro fria från fettvalkar både här och där. På andra igen står namnet Hera, som lär
ha varit äktenskapet gudinna. Där får sålunda endast i det lyckliga äkta ståndet
säkert förankrade lysbojar inträda. Så finns också namnet Pallas Atene, som är
vishetens vapendragare. Där ingå endast de som samlat visdom så hårstråna
ramlat av skallen i sakta mak vartefter visheten kommit in. På ett enda tält står
namnet Hades. De som passera denna ingång få ett plakat på bröstet med orden,
I som här inträden, låten hoppet fara. Så skall fru Sandra även anställa en fransk
kock som skall tillröra den berömda franska maten, såsom Tjöte vill ne si
pärona, salt fiskan o skinnbollan, skräddar-lax och sallad sill. Dessa maträtter
äro för litet finare gyttjegrävare. Sedan finns också enklare mat. Kanske från
Havaij. Såsom simpor i muschasås, gäddstjärtar och strömmingsfenor. Samt en
delikatess som lär stimulera fiskare att fånga huvudlösa och färdigrensade
strömmingar, samt flera andra goda rätter både för feta och magra och långa o
korta. Så skall hon även anställa en tenorsångare från Kapstadens opera, som ju
är den förnämsta i världen. Sångaren skall bland fina klassiska bitar även sjunga
en icke tidigare framförd komposition av Sandras man musikern Torsten
Johanson, som han kallat Den finska folksorgens svanesång. Så sjunger
sångaren även en ganska okänd aria ur operan Lutfiskvalsen. Detta var bara en
liten bråkdel av alla de förmåner gyttjebadarna kommer att åtnjuta på fru
Sandras pensionat instundande sommar.
Så har hörts ett rykte att en Sundombo uttagit pass, för att per flyg under
svängbron via ångbageriets gårdsplan komma litet högre upp i atmosfären.
Antagligen för erhållande av större bröd o mjölransoner. Vi antar att det icke är
en torpare eftersom han tog flyget till knäckebrödsfabriken.

