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Det finns inget värre än små läskiga hål i 
strumpor. Det är det värsta jag vet. Jag vill näs
tan kräkas när jag tänker på det. Och det finns 
inget bättre än hemliga gropen och mormors 
äppel mos. 

Det där med hål i strumpor, det berättar jag 
inte för någon. Det är rätt pinsamt att vilja krä
kas av strumphål. Som när jag sov över hos Ina 
och hade trampat i ägg och hon skulle vara snäll 
och låna mig ett par med hål i. Jag stirrade på 
dem och sa att det inte behövdes. 

Hon blev sur. 
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Jag såg att hon blev det, men det gör inte så 
mycket. 

Ina är nästan alltid sur. Jag vet egentligen inte 
varför vi är ens. Jag vill det inte, men kan inte 
säga nej när hon frågar för då blir hon skitsur. 
Dessutom är vi bänkkompisar. 

I skolan tror alla att vi är bästisar. Egentligen 
tror jag inte att hon tycker om mig något sär
skilt, utan hon har bara vant sig vid att jag inte 
vågar säga nej. 

Men ibland kan jag verkligen inte säga ja när 
Ina frågar om vi ska vara. Som när jag ska sova 
hos pappa eller när mormor kommer. Eller om 
jag är med Martin. Han bor två portar bort och 
jag älskar honom. Det är också hemligt. Ännu 
hemligare än att jag kräks av strumphål. 

Alla är kära i Martin. Han är sötast i hela sko l
an. Vissa bara är det. Ingen vet varför. Det är som 
om den personen har ett magiskt glitter omkring 
sig som strålar och regnar ner över alla som kom
mer nära. Och så vill alla liksom vara i närheten. 
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Jag tror att Martin vill vara min kompis för 
att jag är den enda som inte är kär i honom. 
Jag ljuger alltså och säger att jag inte är det. Jag 
har ljugit så länge om att jag inte är kär i ho
nom att jag nästan har börjat tro på det själv. 
Jag har ritat bilder på oss som vuxna och gömt 
dem längst in i garderoben i mitt rum. Där har 
jag skitstora bröst. Jag vill egentligen inte alls ha 
skitstora bröst, men eftersom Martin har en bild 
på en tjej på väggen i sitt rum tror jag att han 
kanske skulle vilja att jag får ännu större bröst 
än hon på bilden. 

En gång försökte jag räkna ut hur många 
dag ar jag har känt Martin. Och när jag  tänker 
på att det är 365 dagar på ett år och att jag känt 
honom sedan året innan vi började i  skolan, då 
blir jag lika yr som när jag tänker på rymden. 
Det är alltså 365 gånger en, två, tre, fyra, fem år. 
Det är ju typ miljoner dagar eller något. 

Det var jag och Martin som upptäckte gro
pen. Vi hade börjat på en ny koja med långa gre
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nar och ormbunkar som vi brukade göra. Jag 
hade gått för att leta upp fler ormbunkar, men en 
satt som berget när jag försökte rycka loss den. 
Jag drog allt vad jag orkade och när den till slut 
lossnade rullade jag baklänges i mossan, föll ner 
i en djup grop och landade med en duns. Det var 
som om marken hade öppnat sig och plötsligt 
svalt mig. 

Jag hörde Martin ropa efter mig i skogen och 
när jag reste mig nådde jag inte längre upp än 
med hakan över kanten på gropen. Jag ropade på 
Martin och fick vifta med armarna för att han 
skulle hitta mig. Först såg han förvånad, nästan 
rädd ut och skyndade fram för att hjälpa mig. 
Men när han förstod att jag mådde bra började 
han skratta och hoppade ner till mig i gropen i 
stället. Och vi förstod att vi hade hittat något väl
digt speciellt. En hemlig plats.  

Det var ingen vanlig grop, marken var hård 
och fast i botten och gropen var lång och bred. 
Som om någon gjort i ordning den åt oss. 
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När jag berättade om gropen för mamma sa 
hon att det förmodligen var en gammal skytte
grav där militären gömt sig en gång i tiden. Mar
tin och jag struntade i vilket. Vi byggde ett tak 
av stora grenar och flätade ormbunkar som vi se
dan tätade med mossa och löv. Vår hemliga koja 
i skogen har varit dold för alla andra sedan dess. 

Kojan är lika hemlig som att vi är kompisar. 
I skolan låtsas vi knappt känna varandra men 
efter skolan är vi bästa vänner. På senaste tiden 
har Martin inte velat visa att han leker med tjejer 
och jag vill inte att han eller någon annan ska 
tro att jag är kär i honom. Så i skolan tror nog 
de flesta att vi nästan inte gillar varandra. Alltså 
precis tvärt om mot hur det egentligen är. 

Ibland är det rörigt med hemligheter. Kompi
sarna vet inte allt om mig precis som att jag inte 
vet allt om dem. Som att ingen i min skola vet 
hur fattig min mamma är. Hon har aldrig haft 
pengar till mer än det allra viktigaste och ibland 
har hon inte ens det. Men ändå har vi mat. 
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Ibland blir det risgrynsgröt och blod pudding i 
flera dagar. Och vi reser inte på semester sådär 
som andra familjer gör. 

Min mormor har mer pengar än vi och bru
kar komma med äppelmos och presenter ibland. 
Med presenter menar jag ost och and ra saker 
hon hittat på extrapris lite här och där. Mamma 
och jag blir alldeles upphetsade av att få packa 
upp goda ostar, gurkor, kaffe för halva priset och 
ett nytt ritblock till mig och  lakrits till mamma. 

Mormor har lovat att om hon vinner på en 
trisslott ska vi resa någonstans. Men mormor 
vinner aldrig någonting och jag tror inte att hon 
kommer göra det heller. 

Jag blir så nervös av att tänka på allt vi skulle 
kunna göra om vi hade en massa pengar att jag 
helst låter bli. Att vara fattig är ingenting man 
pratar om. Det är ingen som vet om någon är 
fattig. För det syns inte utanpå alltid. 

Mamma är den enda jag berättar hemligheter 
för. Inte alla, men jag berättade om gropen. Det 
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berättade jag mest för att vi behövde få med oss 
en hel del grejer till kojan. Det var då hon sa det 
där om militärgroparna som hon hade hört talas 
om men aldrig hittat.

Vi tycker om skogen, jag och mamma. Vi bru
kar säga att den är vår semester. Ibland packar 
vi varsin ryggsäck med smörgåsar och saft och 
kaffe och så bara går vi rakt in i  skogen tills vi 
knappt vet var vi är. Då lägger vi ut våra sitt
underlag och lägger oss på rygg och lyssnar på 
skogen. Ibland försöker vi gissa vad olika växter 
heter eller vad det är för fåglar vi hör. 

Mamma kan nästan ingenting om fåglar. 
Hon känner bara igen skata och hackspett, typ. 
Vi låtsas att det är samma hackspett som följer 
efter oss överallt i skogen. 

Min mamma säger att hon älskar mig mest 
i hela världen. Men jag älskar henne ännu mer. 

Hon vet inte att jag älskar Martin. Jag är rädd 
att om jag säger det till en, kanske jag börjar säga 
det till alla.
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Martin, André och Rocky kom fram till mig 
på första rasten idag. Martin stod lite bakom 
och petade med sin sko i gruset. Rocky frågade 
om jag ville vara med i deras band. Rocky går 
i vår parallellklass och hennes föräldrar har ett 
garage där de brukar få spela hur högt de vill. 
Det har Martin sagt. 

– Vi har ingen på synth, sa André.
Jag sa att jag inte har någon synth och att jag 

inte spelar synth heller för den delen. Men då sa 
de att det inte gjorde något, för jag kunde ju lära 
mig och att ingen av dem spelar särskilt bra men 
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att de behöver en synth eller en key board eller 
så kunde jag ta med vilket instrument som helst 
så länge.

Det händer något med mig när jag blir lite 
för glad. Jag kan typ inte prata. Först blir jag 
varm över pannan och håret, som om det rinner 
ljummet vatten ner över ansiktet och jag måste 
titta bort eller rakt ner i golvet. Jag hatar det, för 
det gör mig tom i huvudet. Min hjärna byts ut 
mot ett surrande garnnystan som bara trasslar 
sig och alla ord är i en enda röra. 

André och de andra stod säkert och stirrade 
på mig i en evighet medan jag kämpade för att 
få fram ett svar.

– Vill du, eller? sa Rocky. 
I tre år trodde jag att Rocky var en kille, men 

hon är en tjej. Hon har långt hår i tofs. Men ändå 
fattade jag inte. Jag vet inte varför. Kanske för 
att hon inte verkar bry sig om kläder och sånt. 
Hon har alltid jeans till exempel. Och så leker 
hon lika mycket med killarna som med tjejerna 
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som om det inte spelar någon roll. Om det bara 
är killar som spelar fotboll på skolgården kan 
hon springa dit och vara med. Det är det inga 
andra tjejer som gör. 

Det slutade med att jag ryckte på axlarna.
– Jag vet nog inte …
Orden låg som vissna löv framför mig på 

marken. Det brände inuti över bokstäverna som 
hoppat ur mig alldeles trubbiga och fula. Kan
ske lät jag lika sur som Ina? Som om folk kom 
och frågade mig varje dag om jag ville vara med 
i deras band.

Jag ångrade mig genast och ville skrika att 
jag absolut ville spela jättedålig synth i deras ga
rage. Men hur skulle jag kunna köpa en synth? 
För vilka pengar då?

Alltihop gjorde mig så arg att jag bara tänk
te på strumphål, surIna och pengar som inte 
fanns. Så när Ina frågade mig på sista rasten om 
jag ville ses efter skolan, svarade jag att jag måd
de illa. Då gjorde hon en grimas som om jag 
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var bajs och hoppade en halvmeter ifrån mig. 
Jag tänkte att jag kanske kunde ha någon typ 
av smittsam sjukdom varje dag som kunde få 
henne att hålla sig borta från mig … 

Jag skäms för att jag inte tycker om henne. 
Det är också en hemlighet som är svår att prata 
om. Men mamma verkar förstå trots att jag inte 
har sagt något. Mamma brukar säga till mig att 
jag inte måste leka med någon om jag inte vill. 
Jag vet inte varför jag inte kan säga att jag inte 
vill. Men det går inte. 

Innan dagen var slut hade Ina spritt ut till 
hela klassen att jag hade kräksjukan och alla 
gick åt sidan om jag kom i närheten. 

Ina däremot verkar inte må så bra. Hennes 
mamma är jämt arg och hennes storebrorsa 
smäller i dörrarna och skriker varje gång jag är 
där. Värst är deras jättestora hund som åt upp 
alla kokosbollar som hennes bror skulle säl
ja  för sin fotbollsklubb. Det var säkert hundra 
kartonger som var mosade på mattan i hans 
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rum. Hon säger att hon ska flytta till sin pappa i 
Sundsvall så fort hon har gått ut skolan. 

En gång i höstas var vi i simhallen efter sko
l an med hennes mamma. Då halkade Ina på 
poolkanten och studsade på stjärten så att det 
small till i hela simhallen. Sedan flög hon ut i 
vattnet med armar och ben rätt ut i luften, rakt 
på en vuxen som simmade långsim. Båda sjönk 
i ett skum av bubblor och fäktande armar. Jag 
visste att jag absolut inte fick skratta, men jag 
kunde inte låta bli. Det var det knäppaste jag 
sett. Skrattet bara växte och växte och ville inte 
ta slut. Jag var tvungen att rusa ut på toa jätte
länge för att skratta klart. Men så fort jag såg 
Ina igen tänkte jag på stjärtsmällen som ekat 
i hela simhallen och då ville såklart skrattet 
bubbla ur mig igen. 

Efter det var Ina straffsur på mig i flera 
 månader. Jag sa förlåt flera gånger och varje 
gång svarade hon att det verkligen inte var ro
ligt, men så såg jag det framför mig igen och då 
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var det kört. Jag var tvungen att sluta säga förlåt 
för att slippa tänka på det över huvud taget. 

Jag vet inte vad det är med mig och skratt. 
Jag skrattar när man absolut inte får, lite på 
samma sätt som jag tänker på strumphål när jag 
egentligen inte vill. 

När jag mötte mamma i hallen hemma var jag 
så stirrig, dels efter Inas kräksjukelögn och dels 
för att jag inte kunde komma på hur jag skulle 
få tag i en synth blixtsnabbt, att jag bröt ihop. 
Jag grät och mamma tröstade mig. 

Hon frågade varför jag var ledsen, men då 
grät jag ännu mer. 

Jag passade liksom på att gråta för allting. 
Alla fattiga barn i hela världen. Den där fängs
lade björnen på skylten i tunnelbanan. Att jag 
leker med Ina fast jag inte vill. Att mamma ska 
dö före mig och att pappa bor för långt bort.

Mamma drog undan lite hår som smetat fast 
sig på min kind. 
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– Martin och några vill att jag ska spela synth 
i deras band, sa jag.

– Synth? sa mamma och såg förvånad ut.
– Ja.
– Vill du det då?
Jag nickade tveksamt.
– Men då kan du ju öva på mitt piano, sa 

mamma och lät glad.
– Jag kan inte bära med mig ett piano till ga

raget heller …
Mamma funderade en stund innan hon reste 

sig upp.
– Vänta, jag har en annan grej du kan ta 

med, sa hon och gick iväg.
Jag satt kvar i soffan och väntade medan 

hon försvann in i klädkammaren och rotade en 
stund. Hon kom tillbaka med ett långt plast
fodral i handen.

– Här, sa hon och satte sig bredvid mig.
Jag tog emot fodralet i orange plast.
– Öppna då!
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Jag drog fram en flöjt ur fodralet.
– Ehh? 
– Ja, det är en blockflöjt.
– Varför det? sa jag och blåste hårt i den.
– Det är jättebra att börja med att hitta 

 tonerna på den där. Jag kan lära dig eller så kan 
du kanske gå en kurs.

– Men jag kan inte komma med en flöjt  fattar 
du väl? sa jag och slängde ifrån mig flöjten som 
om den skulle kunnat hugga mig i handen annars. 

Den rullade in under elementet och slog i 
väggen med ett klonk.

– Jag har inte råd med en synth, men vi kan 
väl fråga pappa om han vill vara med och betala?

– Äh.  
Jag ålade mig bort från mammas knä och 

gled sakta ner på ryamattan. Där bland fransar
na låg popcorn från filmmyset igår. 

– Om det är viktigt för dig så ordnar vi det, 
okej?

Jag ryckte på axlarna. För egentligen visste 
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jag inte. Hur skulle jag veta? Jag hade ju inte ens 
provat. 

– Vet du Mira, jag har en idé, sa hon och såg 
listig ut.

– Vadå? sa jag och drog knäna till mig och 
låste armarna runt dem.

– Du kan väl be att få vara med och lyssna 
tills du vet, föreslog mamma.

Det var en ganska smart idé faktiskt.



23

3

Idag längtade jag extra mycket efter att få vara 
ensam med Martin. Hela vägen till skolan tänk
te jag på hur mysigt det var häromdagen. Först 
hade vi legat på varsin kudde och ett gnissligt 
liggunderlag i vår hemliga koja och ätit hans 
sparade smågodis. Jag hade tagit med mig skor
por, men de åt vi aldrig. 

När det började bli kallt gick vi hem till Mar
tin. Där satt vi i soffan och jag lånade    hans ipad 
medan Martin övade på sin elgitarr, utan ljud. 

– Vilket är det läskigaste djuret du vet?  frågade 
han.


