
Bara en dröm 
- Ojojoj...Hallå! En flummig röst långt borta ropar på mig och det känns som om någon 

plågar mig genom att långsamt vakna igen. 
- Jag tror visst att du somnade en stund, när jag öppnar ögonen ligger mitt hår i ett 

blött paket på huvudet. Jag förstår genast vad som hänt, alltså det som inte fick 
hända. Jag måste ha somnat när den unga frisören tvättade mitt hår och man fick 
ligga ner i den sköna massagestolen.  

- Ojdå, förlåt… mer hinner jag inte få ur mig innan jag ser mig själv i spegeln och mitt 
vanligtvis röda hår är nu insmörjd i någon vit smörja i ett plastpaket på huvudet. 
Ögonen är bruna med röda streck runt, ett tydligt tecken på att jag har sovit. Plötsligt 
inser jag att jag sitter i en frisörstol med en lång svart “kappa” på mig. Jag  blev 
fundersam och undrade vad mer hon hade gjort med mig.  

Jag kollade upp mot TV.n och såg live några göra en stor knäprotest. Det stod att de började 
nu röra sig mot Margarethagatan.  
-Vänta, vänta nu den här frisörsalongen ligger där, jag kollade ut genom fönstret och där 
gick flera människor med en banderoll där det stod “ Vi är emot rasism”.  
 
Efter att jag kollat en stund så åkte jag till min mormor och morfar när jag kom dit så städade 
morfar. Jag frågade varför hon städar. Hon sa att hon döstädade. Jag frågade genast vad 
det var för det lät så hemskt. Hon berättade att man gör det innan man går bort, man rensar 
ut allt man har. Jag frågade vem som kommer att dö. Hon svarade sorgset att han har en 
sjukdom; cancer och när man är så gammal så dör man enklare.  
 
Jag blev direkt ledsen och gick in på mitt rum. Jag stannade där hur länge som helst. Jag åt 
inte ens middag. Jag vaknade av att någon skrek. Klockan var 03.00 på natten. Jag sprang 
snabbt in till mormor och morfars rum där jag ser att mormor knappar in något på telefonen. 
Långt bort i fjärran hörs sirener och jag förstod vad som hänt. Jag tog snabbt på mig kläder 
och gick ut. Min rädsla jag hade bara växte och växte så att jag inte kunde tänka. När jag 
kom ut genom dörren bankade mitt hjärta så hårt.  
 
Jag såg ambulansen med öppna dörrar bak. Jag sprang till mormor och min värsta befarelse 
blev sann, det var morfar som låg på den vita bänken. Ambulanspersonalen sa att om de 
inte kom till sjukhuset i tid så skulle det vara försent. Precis då kom ett gäng killar som 
punkterade däcket på ambulansen.  
 
Jag vet inte vad jag hade för känsla. Jag var både arg och ledsen, varför ska just detta 
hända oss? Jag började tänka ut en idé och så kom jag på att det bodde ju en läkare här i 
trakten. Hon kanske kunde hjälpa oss? Jag gick till mormor och frågade om hon visste var 
hon bodde? Mormor berättade att hon bodde i nästa kvarter och att hon hade en 
Sverigeflagga utanför sin port. Jag sprang mitt snabbaste och hoppades på att hon var 
hemma.  
 



När jag sprang fladdrade mitt röda fina hår i vinden och jag kände mig så levande att jag fick 
så mycket pepp i mig att det kändes som att tiden stod stilla. Jag fram till huset där läkaren 
bodde.  
 
Jag ringde på och till slut så öppnades dörren. Jag förklarade vad som hade hänt och hon 
berättade att hon hade en gammal ambulans på bakgården. Vi körde snabbt till mormor och 
lastade in morfar och all utrustning. Jag tog upp min telefon för att ringa mamma när jag fick 
ett meddelande av min kompis Mattina. “ Du har blivit doxad” skrev hon. Jag kollade på 
instagram och det var sant ett anonymt konto hade skrivit massa personliga saker om mig.  
 
Jag vaknade av att frisören pratade med mig.  

- Vakna! Vakna ropar frisören. Vi måste tyvärr avsluta din färgning av håret. Jag måste 
hjälpa ambulansen att visa vart den brännskadade är. Frisören sprang iväg och jag 
kollade mig runt. Lättnaden sköljer över min kropp. Det var inte verklighet! Det var 
bara en dröm! Jag tittar upp mot TV.n och ser att knäprotesten fortfarande pågår. 
Alltså har jag bara drömt i några minuter. Det var märkligt att så många saker kunde 
hända i en dröm på så kort tid. Men det var skönt att vara tillbaka i verkligheten.  

 
 

 
 
 
 
Vilken dag! 
Mira sitter i den lyxiga frisörstolen och stirrar in i spegeln. Frisören som klipper Miras långa, 
bruna hår möter Miras blick och stirrar rakt in i Miras blåa ögon. Mira flackar med blicken och 
frisören fortsätter med håret. Frisören vid namn Amina som det står på en lapp vid hennes 
bröst tar upp en röd sprayflaska som hon sprutar i Miras håar. Det sprids en rosdoft i den 
stora frisörsalongen. Frisörsalongen består av en vit lokal med lyxiga svara frisörstolar. 
Salongen lyses upp av fina ljuskronor i taket. Mitt framför Mira sitter en stor spegel på 
väggen och genom den kan hon se den äldre frisören jobba med Miras hår. Miras blick rör 
sig mot golvet där hon ser en stor hög med hår ligga utspritt på det ljusa trägolvet.  
 
Hon tar upp en tidning på den vita bänken framför henne. “ Colin Kapernick ställer sig på knä 
mot rasismen”. Hon tittar lite mer i tidningen och ser att det är mera än vad det brukar vara 
som döstädar. Döstäda är när man städar upp sina tillhörigheter innan man dör. Den där 
tidningen var intressant, tänkte Mira. Miras hår blev snabbt klart och hon betalar för sig. Mira 
hinner knappast gå ut genom dörren innan hon ser vad som sker på andra sidan gatan. 



Hennes hjärta bultar hårt hon står blixtstilla. en tidning blåser förbi hennes fötter. På första 
sidan står det “youtuberns föräldrar fick en direktare”. Mira lade märke till artikeln men 
hennes fokus fästets snabbt tillbaka. En ttjej på andra sidan gatan vlir nämligen rånad! En 
kille riktar ett vakten mot henne. Mira vet inte vad hon ska göra. Hennes puls ökar snabbt. 
HOn ser då hur en till man kommer bakom henne och tar sin hand över tjejens mun. Hon tar 
upp sina händer och försöker att dra loss handen som hårt hålls över hennes mun. Mira la 
snabbt märke till att hennes armar formade sig som en dab när hon försökte dra bort de 
kraftiga armarna. Då ser Mira hur hon lyckas få loss en arm och lyckas slå pistolen ur 
mannens hand. Hon tänkte vilken grit den tjejen måste ha som orkade hålla emot. Mira ser 
tjejen springa iväg.  
 
Hon springer snabbt därifrån till sin bil som står parkerad på andra sidan gatan. Hon fumlar 
med nycklarna  innan hon hoppar in i bilen och kör iväg. Hur kan folk göra sådant? Tänk om 
det hade varit jag som blivit påhoppad tänker Mira. Vad hade jag gjort då? Tusen frågor 
flyger i hennes huvud? Borde hon ha hjälp tjejen?  
 
Mira dubbelkollar tre gånger att dörren verkligen är låst och spärrar alla fönster när hon 
kommer in i sin lägenhet. Hon börjar plötsligt att känna sig mer osäker. Hon hade inte ens 
tänkt på hur lätt det är för folk att råna andra eller ta deras pengar om de har en pistol. Vem 
är inte rädd för en pistol? Jag behöver verkligen lugna ner mig själv, tänker Mira, när hon får 
en idé.  
 
Det varma vattnet känns som det bästa som hänt henne när hon lägger sig i badkaret. Flera 
doftljus står lutade mot badkarskanten och sprider en härligt doft i hela rummet. Rosor. 
Hennes favoritdoft har nu spridit sig i hela badrummet och får henne att tänka på en sak. 
Hon var ju faktiskt hos frisören och hon måste ha glömt att kolla hur resultat blev! HOn går 
snabbt och smidigt upp ur badkaret och tar fram sin mobil. Hon knäpper snabbt ett foto av 
sitt nya hår med ljusen i bakgrunden.  
-Pling 
Innan hon hinner gå in på Instagram kommer ett sms från Johanna. “Har du hört hur mycket 
doxa EMil har spridit?” Mira orkar inte ta tag i fler problem utan går ner i det varma vattnet 
igen. Vilken dag!  

 
 
 
 
 
 
 



Det oförglömliga 
Jag klev snabbt in genom den plingande dörren. Jag fick snabbt en personal som skulle 
behandla mig. Jag satte mig bestämt ner i frisörstolen som spruckit på flera ställen. Jag såg 
mig själv i spegeln. Mitt bruna hår var rufsigt efter allt regn utanför. Det luktade starkt av alla 
hårfärg eftersom tjejen bredvid färgade sitt hår. Jag berättade för frisören vad jag ville ha för 
frisyr.  
 
Jag ville klippa av mitt långa lockiga hår. Jag såg stressen i mina gröna ögon. Frisören tog 
upp saxen från hyllan bredvid spegeln jag satt vid. Jag kände pulsen som snabbt gick upp 
när han höjde saxen mot mitt hår. Jag grävde ner naglarna i stolens sidor, väl medveten om 
att den skulle spricka om jag tryckte för hårt. Mitt i paniken så hördes ett ljud från radion. 
“Idag har flera personer hållit  en knäprotest på Sergels Torg i Stockholm” sa en barsk 
mansröst. Han fortsatte “Under manifestationen har många spridit bilder på sociala medier 
och hela torget är fullt av människor i protest mot rasism. Jag slutade tänka på att jag skulle 
klippa mig och lyssnade bara på mannen.  
 
Jag hörde min telefon ringa och det stod att mormor ringde. jag undrade vad hon ville och 
när jag svarade hörde mormor ringa, jag undrade vad hon ville men jag svarade och hörde 
en darrig gammal röst säga “Hej sötnos, visste du att jag döstädar”. Jag började få tårar i 
ögonen för jag ville inte förstå att min mormor städar efter sig själv för att hon snart ska dö. 
men sedan hör jag att hon börjar skrattat och att hon bara skämtade. Min puls lugnade ner 
sig tillslut och det blev en lättnad och sedan så skrattade vi tillsammans. Min frisör såg lite 
orolig ut men det brydde jag mig inte om.  
-Kom ihåg att jag vill ha en direktare när jag dör, sa mormor. Jag skrattade för mig själv och 
tänkte att såklart att hon vill ha det så.  
 
Äntligen var frisören klar och jag kunde gå ut, men när jag kom ut så var det kaos. 
Människor skrek och greps av panik. Långt bort hörde jag sirener av polisbilar, brandbilar 
och ambulanser. Jag såg mig omkring för att se vad det var som orsakade kaoset och då 
hör jag ett högt boom! Sen föll delar av huset. jag kom ner på gatan. En bomb hade släppts. 
Jag skulle precis dabba men så hejdade jag mig. Jag tänkte så fort jag kunde och sprang så 
snabbt jag kunde till ett hus på andra sidan gatan. Jag sprang in i huset och in under en 
dörröppning. Där är huset nämligen som starkast. Jag hörde en till smäll, en större, den här 
gången. Jag fick panik och ringde mormor igen. Ingen svarade. Det är för mycket trafik i 
cybervärlden eller i alla fall just här. Jag la mig ner och då såg jag hur delar av taket ramlade 
ner. det skakade och jag trodde att jag höll på att dö. Det var inte det här jag trodde skulle 
hända idag när jag skulle gå till frisören.  
 
Jag kämpade och kämpade för att hålla mig borta från allt kaos. Jag ringde mormor och sa 
att jag hade grit. Jag berättade hur jag kämpade för att överleva och att om jag skulle dö ville 
jag ha en direktare. Det är så lugnt sa mormor, men jag förstod att hon inte riktigt förstod vad 
som hände.  
 
 



30 år senare 
Jag öppnade den skramlande bildörren och satte mig bestämt i stolen som spruckigt på flera 
ställen. Jag såg mig själv i spegeln, mitt korta bruna hår var rufsigt efter allt regn. Jag satte 
på radion. “Det var för 30 år sedan idag som Greta Melander stoppade terroristerna i Tyresö 
centrum” sa en  manlig röst…. 


