Den nya flickan av Johanna Lindstedt
En flicka kommer ny till en klass. Flickan är ganska kort, med ljust blont hår och fina blåa ögon.
Hon är spänd, spänd och förväntansfull på att få börja i en ny klass. Att få komma undan den
gamla klassen och att få en omstart, det tycker flickan ska bli skönt. Det denna flicka ännu inte
vet är att hon inom snart kommer försöka ta sitt liv. Inte heller vet den tjocke pojken att han
kommer att vara den som får henne att göra det.
Men ännu står den söta flickan framför spegeln hemma och funderar på om hon ska ta på sig
sina svarta eller blåa jeans. Att hon inom kort kommer stå där med trötta ögon och en blåtira runt
det vänstra ögat kan man inte tro. Inte heller kan man tro att den tjocke pojken med långt brunt
hår och bruna ögon som ligger i sin säng och sover, snart kommer att få en flicka att vilja ta sitt
liv. Men ack tiden är orättvis och snart är detta bara ett minne blott.
Men nu står en flicka framför nya ansikten. En lärare har precis berättat att denna flicka ska börja
i deras klass och ber nu flickan att sätta sig vid en ledig bänk. Att flickan sätter sig framför en
tjock pojke med långt brunt hår är bara utav en händelse och något flickan kommer att ångra
senare. Pojken ler mot flickan när hon går mot sin bänk vilket får flickan att bli lite mer avspänd.
När flickan slår sig ner vid sin bänk får hon en känsla. En känsla om att hon i denna klass kanske
äntligen hör hemma, att hon äntligen kommer få vänner. Men flickan kunde inte ha mer fel.
När skolan är slut för dagen går flickan ut på skolgården. Den tjocke pojken tillsammans med fyra
andra pojkar kommer fram till flickan. Att samtalet börjar bra kan man inte tro på i efterhand, för
plötsligt börjar pojkarna säga dumma och elaka saker till flickan. Flickan som blev glad när
pojkarna kom fram står nu där ledsen och rädd. Att en lärare kommer ut från skolan och snabbt
skyndar vidare förbi flickan och pojkarna är det ingen som ser. Men jo då, läraren såg allt den nya
stackars flickan bli nedtryckt av pojkarna och att hon blev kallad fula saker. Men ändå skyndar
läraren sig snabbt förbi. Något hon kommer att ha skuldkänslor för långt efter.
Pojkarna lämnar äntligen flickan som ligger på knä i gräset och gråter. Att flickan efter ett tag
reser sig upp på skakiga ben och börjar cykla hemåt vet hon själv inte hur hon orkar. Väl hemma
vågar flickan inte berätta för sin mor vad som hänt, för modern frågar ivrigt hur första dagen i
skolan varit. Att en mor senare kommer få reda på vad som hänt med sin lilla flicka och att hon då
kommer ångra att hon aldrig frågat hur flickan mådde vet hon ännu inget om. För stunden är hon
bra glad att flickan börjat i en ny klass.
Dagen därpå går flickan med nedslagen blick till sin bänk. Hon vågar inte kolla på den tjocke
pojken och det flickan då inte ser är att just den pojkens elaka flin. Ett flin som inte bådar gott.
På rasterna skrattar de fem pojkarna åt flickan när hon försöker springa så snabbt som möjligt till
ett hörn av skolgården och gömma sig. Men inte låter pojkarna henne vara ifred. Den tjocke
pojken som är ledare över gänget skrattar högt så fort någon av hans vänner säger något elakt till
flickan. Flickan får plötsligt nog och skriker att dom ska sluta. Sluta, sluta. Men pojkarna bara
skrattar. Den tjocke pojken med långt brunt hår går fram till flickan. Han tar henne i håret, lyfter
upp henne och säger kallt "Så, du vill att vi ska sluta?". Flickan som har rödgråtna kinder nickar
tyst. Pojken bara skrattar och slår flickan över det vänstra ögat. Det blir svart för flickan.
Flickan vaknar upp en halvtimme senare på samma plats. Pojkarna är borta och skolgården står
tom. Hon vill inte gå tillbaka till lektionen utan beger sig hemåt. Hon kan knappast se och är helt
förstörd inombords. Hemma säger flickan till sin mor att hon fått en boll på ögat när dom hade
idrott i skolan. Modern börjar misstänka att allt inte står rätt till med flickan, men frågar inget.
Något hon åter igen kommer att ångra.
En flicka står framför spegeln med rufsigt ljust hår, trötta ögon och en blåtira runt vänstra ögat
som börjat skifta i gult. Att detta kunnat bli den sista morgonen i en flickas liv kunde ingen ana. Att
under de senaste dagarna har den tjocke pojken och hans gäng fortsatt göra flickan illa och idag,
idag är den dagen då en flicka kommer få nog.

En flicka springer, hon springer ifrån höga skratt och rop. Flickan har ingen aning om vart hon är
på väg men plötsligt befinner hon sig i utkanten av en skog. Skogen är mörk och tät. Flickan går
upp på ett berg. Berget är brant. Snart är flickan uppe. En flicka springer. Hon springer och kastar
sig ut. En flicka vill inte leva, vill inte och nu ska det få ett slut.
En flicka vaknar upp i ett vitt rum på en hård säng och ser sin mor. Modern ler bakom rödgråtna
ögon och flickan och hon kramas länge, länge.
En tjock pojke med långt brunt hår och bruna ögon som egentligen inte ville annat än att få
uppmärksamhet, har fått en flicka att försöka ta sitt liv. En pojke som nu förstått vad han gjort och
som aldrig kommer förlåta sig själv.
Att allt detta hände på blott en vecka. Att det började med att en söt flicka med ljust blont hår och
blåa ögon började i en ny klass. Att hon var spänd men förväntansfull och att hon hoppades på
en ny start. Att allt sedan kunde gå så fel. Vem kunde ha anat det?

