
                 Ödets sjuka humor 

 

 

Det var en kall och snöig vinterdag. Snön hade lagt sig flera centimeter på den gröna 

gräsmattan och inte en enda fågel syntes till.  

- Akta! skrek någon och jag kände hur en hård snöboll kastades rakt i huvudet på mig.  

 

Det var Erik. Ända sen snön hade kommit så hade jag fått flera snöbollar i huvudet. En gång 

när jag var på väg hem så kom Erik och hans vänner, tvingade mig att ta av mig jackan och 

sen lägga mig i snön. Därefter begravde dom mig nästan levande med den kalla snön. Jag 

hatade inte vinter, men jag önskade att jag aldrig var född i Januari.  

 

Jag hade haft svårt att komma upp på morgnarna på grund av smärtan av alla snöbollar jag 

fått i huvudet men idag var jag så pigg att jag nästan väckte hela huset med mitt sjungande. 

Snabbt bredde jag en macka och drack lite mjölk. Ingen annan var vaken, bara mamma. 

Hon kom in i köket, satte sig bredvid mig och sa med sin morgon röst: 

 

- Hur gick det med spanskan igår? Du hade redan lagt dig när jag kom hem.  

 

- Det gick bra, svarade jag med en ljus röst. 

 

När jag åt klart gick jag snabbt till mitt rum. Som vanligt var det fint och städat. Jag klädde på 

mig, tog min nya svarta väska och gick till dörren. Mamma stod där en stund. Jag tror att hon 

visste att något var fel. Läraren hade kanske berättat för henne hur jag hade det i skolan. 

Jag sa ingenting mer än hejdå och gav henne en puss på kinden.  

 

När jag var framme vid den stora entren kunde jag inte fortsätta och benen stannade. Jag 

fick en klump i magen och all den energin jag hade förvandlades snabbt till en obehaglig 

känsla. Jag önskade att jag hade någon att gå med, jag hatade att gå själv men i dag hade 

jag bestämt mig för att göra det. Problemet var egentligen inte att gå själv. Det jag mest 

oroade mig för var att Erik och hans gäng kunde närsomhelst komma och trycka in mig i en 

vägg eller värre slå mig tills någon lärare kom förbi och stoppade dom. Efter en stund tog jag 

ett djupt andetag och gick in i den stora skolan.  

Som vanligt satt Emma och Matilda på en bänk bredvid dom gröna skåpen, viskade tyst och 

skrattade högt. Snart ringde klockan in och vår lärare Anna kom och öppnade dörren till 

klassrummet. Eleverna som var bakom mig rusade in så snabbt att jag knuffades framåt 

med dom tunga historieböckerna. Vår lärare Anna vände sig mot tavlan och skrev med stora 

bokstäver “Välkomna tillbaka”. Jag försökte hitta en ledig plats men jag lyckades knappt för 

att alla höll på och byta runt hela tiden. Vanligtvis brukade jag alltid vänta tills alla hade satt 

sig för att inte ta någon annans plats. När alla hade satt sig så vände Anna sig och sa med 

en hög och tydlig röst: 

 

- Hörrni, kan jag få lite uppmärksamhet? 

  Det blev tyst och alla lyssnade uppmärksamt. Sedan fortsatte hon med: 

- Vi kommer få en ny tjej i klassen. Hon kommer snart och presenterar sig. 

 



Av nyfikenhet började både killarna och tjejerna viska. När jag satt där i klassrummet ensam, 

visste jag inte om jag skulle bli glad eller orolig. Jag menar, tänk om hon också var som Erik 

och hans gäng, elak och dum. Eller som Emma och Matildas tjejgäng där allt handlar om 

smink och att sitta och snacka skit om andra tjejer som inte passar in i deras gäng. Plötsligt 

stod det en tjej vid tröskeln. Hela klassen blev återigen tyst och alla vände sin blick mot 

dörren där den långa tjejen stod.  

- Hej! sa Anna med en glad röst. 

- Heej! sa tjejen med en ännu gladare röst.  

- Kom in så ska du få presentera dig själv. 

Den brunhåriga tjejen tog några steg in i klassrummet och allas blickar följde med. 

- Hej! Jag heter Ofelia Josephsson och jag är 16 år. Jag ska gå med er här i 9B.  

- Berätta lite om dig själv Ofelia, sa Anna med en mjuk röst. 

- Jag tycker om musik, jag spelar gitarr och sjunger ibland. Mitt favoritämne ämne är 

Samhällskunskap och Engelska, sa hon med en avslappnad röst. 

 

Jag märkte snabbt att vi hade några saker gemensamt. Jag brukade också spela gitarr och 

sjunga. Engelska lektionerna tyckte jag jättemycket om och det var inte för att jag hade så 

lätt för engelskan utan det var för att jag hade en jättesnäll lärare. Karin som hon hette, var 

alltid glad under engelskalektionerna. Hon var en fantastisk person. Hon hade den här 

förmågan, att när man var i samma rum som hon så kände man sig så viktig, hon fick en att 

känna “Jag är viktigast i världen” och så var hon jättetrevlig mot allt och alla. 

  

- Om ni har fler frågor så kan ni bara gå fram till Ofelia på rasten och fråga henne. Så 

där, då kan vi börja lektionen. Ofelia du kan sätta dig nu, sa Anna med en lugn ton. 

 

Ofelia tittade upp och försökte hitta en ledig plats. Det fanns flera lediga platser, en bredvid 

mig i mitten av klassrummet och en annan bredvid Emma och Matilda som satt vid fönstren. 

Platsen vid Emma och Matilda fick ingen sitta på, det hade dom bestämt. Men oväntat vände 

Matilda sig mot Ofelia och sa “Du kan sätta dig här om du...”, nästan innan Matilda hann 

säga sin mening avbröt Ofelia henne och sa “Tack, men jag tror jag sätter mig där” och 

pekade på bänken bredvid min. Jag tittade överraskad på alla dom tre. Ofelia började 

komma närmare min bänk och jag försökte undvika ögonkontakt så jag tittade ner.  

Erik och alla andra i klassen kunde bara inte sluta stirra. “Äntligen såg någon mig, äntligen 

hade jag någon att sitta bredvid” tänkte jag för mig själv. Det konstiga var att hon inte sa 

någonting under hela lektionen och så blyg som jag var sa jag ingenting heller. Hon hade 

svarta kläder på sig med bruna boots. När lektionen var slut skyndade jag mig till skåpet och 

sedan till toaletten. Ibland brukade jag låsa in mig på toaletten bara för att slippa stå i 

korridoren själv. Efter en stund öppnade jag försiktigt toalettdörren, såg till att det var tomt i 

korridoren och att alla hade gått på lektion och sedan gick jag ut mot mitt skåp. Som en blixt 

från en klar himmel kom Erik och hans gäng ner för trapporna och sedan mot mig. Det 

gjorde mig nervös, skulle jag få stryk nu?  

Ju mer Erik och hans gäng närmade sig desto mer började jag ta steg bakåt. Tillslut stog 

dom så nära att jag nästan var tvungen att själv gå in i väggen. Jag var så rädd och arg att 

jag bara ville skrika “Vad vill ni mig!?” men istället valde jag att bara vara tyst och låta Erik 

slå dom hårda slagen i magen. Jag valde att inte säga något precis som alla dom andra 

gångerna. 



“Vad är rätt beslut? Hur vet man att man väljer rätt? Ibland är det bäst att låta allt vara som 

det är” tänkte jag för mig själv när jag inte längre kunde stå på benen och föll ihop. Oväntat 

hörde jag en röst jag kände igen. 

 

- Vad tror ni att ni håller på med? skrek rösten. 

Där stod hon, rakryggad och stolt. Vad höll hon på med tänkte jag för mig själv? 

- Vad fan gör du här? Du borde inte vara här, ropade Erik tillbaka med en mörk röst. 

- Jag visste inte att jag var tvungen att stå till svars inför dig, svarade hon och tog stora 

steg framåt. Rör du henne en gång till så… 

- Så vadå? tänker du slå mig, avbröt Erik och skrattade tillsammans med dom andra 

killarna.  

Oväntat höjde hon sin knytnäve och slog till Erik i ansiktet så att han flög till. Precis som alla 

andra som stod runt omkring oss och kollade på kunde jag inte tro mina ögon. Att Erik hade 

just blivit slagen av en tjej hade ingen förväntat sig.  

- Någon annan som vill säga något?! Sa hon högt och alla tittade på varandra. Nej 

men då är det bäst att ni går härifrån! fortsatte hon. 

På bara några sekunder blev det tomt och Ofelia rusade fram till mig, hjälpte mig upp på 

benen och tog in mig på en av toaletterna. Där fick jag sätta mig på toalettstolen. Hon tog 

papper och började torka bort näsblodet jag fått efter att Erik slagit mig i ansiktet. Efter en 

stund av bara tystnad sa jag svagt:  

- Varför hjälpte du mig? 

Hon stannade till, sänkte handen med det blodiga pappret och svarade efter några sekunder 

med en lugn ton: 

- För att jag var med om något liknande i min förra skola… Jag vet hur det känns att 

vara den som alla är på, den som är ensam. Istället för att prata om det flyttade jag 

hit, men du fick mig att inse att man inte kan fly föralltid. Och vad man än gör, hur 

mycket man än förändrar sitt liv, utseende och namn, så kommer minnena alltid 

tillbaka.  

Hon tog ett djupt andetag och fortsatt med: 

- Sanningen är att vi är våra minnen, och att varje minne, på gott och ont, har gjort oss 

till dom vi är. 

- Tack, sa jag tyst och hoppades på att hon hörde det. 

När Ofelia hjälpte mig upp såg jag mig själv i den stora spegeln. Jag tänkte på vad mamma 

skulle säga när hon såg mig med blåtiran. Ofelia följde med mig hela vägen hem. För första 

gången kände jag mig säker. Händerna nästan skakades när jag försökte plinga på dörren. 

När jag äntligen gjorde det öppnade mamma dörren och sa: 

 

- Åhh Alba! Vad har hänt med ditt ansikte? 

Jag svarade henne inte utan gav henne en stor kram. Ibland är den bästa lögnen att inte 

säga något, tänkte jag för mig själv. 

 

Allt jag har velat är att leva mitt liv. Att vara ifred. Men ödet verkar ha rätt sjuk humor. 

 

 

 

 


