
                           Lisa i fängelse 

 Lisa är i fängelset för att hon har skrivit vad hon tycker på internet. 

Det känns inte bra inombords. Golvet är så hårt och sängarna är inte 

sköna. Den mat de får är äcklig, den smakar som ruttet äpple. Det 

hörs alltid kvinnor som bråkar för att den ena vann på kort och en 

polis som skriker eller skrik av dem som blir slagna. Duschen är äcklig, 

det luktar kiss, vattnet är alltid kallt och det doftar smutsiga 

strumpor. Det är så sällan man städar fängelset. Ibland när jag är ute 

på fängelserastgården ser jag kvinnor som gråter för de saknar sina 

barn. De har alla på sig smutsiga kläder, det är ju bara 1 gång på sex 

månader man tvättar kläderna. 

-  Åh vad jobbigt det är att vara här.  

Plötsligt så ringer brandlarmet! Alla dörrar öppnas och alla fångar 

springer ut och skriker. Plötsligt så börjar det lukta bränt. Jag hör en 

tjej som skriker där lukten kommer ifrån. 

– Jag måste rädda henne, säger jag. Jag springer rakt fram till 

dörren och kollar på henne. Tjejen är mörkhårig. Hon har svarta 

ögon och vinröda läppar. Hon är blå i ansiktet. 

–  Hjälp! skriker hon. 

Jag springer snabbt och tar henne och springer. När vi är ute så säger 

hon: 

– Tack för att du hjälpte mig. Det kändes som att jag tappade luften.  

–  Det var så lite, säger jag.  

Då kommer en polisbil och tar henne till sjukhuset.  Jag följer efter. 

Vi är snart framme. Hon kanske har haft fel i lungorna eller någon 

slags lungsjukdom. Hon har svimmat och kan inte andas. Tjejen 

måste till läkaren så fort det går! När vi går in i sjukhuset så 

undersöker läkaren henne.  



– Hon har bara inte fått luft det är därför hon svimmade. Hon mår 

bra, säger läkaren.   

Jag går in till henne och frågar: 

– Mår du bra?  

– Jag mår bra, svarar hon.  

– Vad heter du ? frågar jag.  

– Angela, muttrar hon.  

– Jag heter Lisa och är 23 år, säger jag utan att hon frågat. 

– Hur många år är du? frågar jag.  

– 28 år, suckar hon.  

– Varför är du ledsen? frågar jag  

– Jag är inte ledsen, jag är glad, säger hon och skrattar.  

– Varför då? frågar jag.  

– Fängelset, någon har ju bränt upp den. Vi slipper det äckliga 

fängelset! utbrister hon. 

Då blir jag också glad. Vi går hem till mig och firar för att vi slipper 

det äckliga fängelset. 
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