
“Gör det!” 
 
Det finns en röst inuti mitt huvud, jag vet inte varför jag har den, jag har nog alltid 
haft den där. Den kommer ibland utan någon viss anledning och ibland letar den fel. 
Just nu står mitt vattenglas så det skymmer sikten av en liten del på teven som visar 
säsongsavslutningen av mitt favoritprogram. 
“Flytta på den annars kommer du råka illa ut” säger den. Jag kan inte annat än att 
lyda. Jag flyttar glaset och rösten försvinner.  
När programmet är slut går jag ner och tar glaset med mig för att ställa i köket innan 
jag ska sticka till min kompis. Mina skor står där dom ska och jag tar på mig dom för 
att sedan gå ut till min cykel. Det är ganska varmt ute med en sval bris som kommer 
från havet.  
Plötsligt när jag cyklar ser jag en bil i ögonvrån och med ett ryck vaknar rösten till liv 
igen, “Du måste hinna förbi den där lyktstolpen innan bilen gör det annars dör du”. 
Jag trampar så fort jag kan och hinner nätt och jämt förbi. Resten av cykelturen och 
vistelsen hos min kompis förblir lugn. 
Vi har hängt nästan hela sommarlovet tillsammans och rösten i mitt huvud är nästan 
alltid tyst när jag är med henne. Det kanske är för att jag kan prata med henne om 
nästan vad jag vill. Det är skönt att inte behöva ha några hämningar, dock tror jag 
inte att jag någonsin kommer berätta om rösten för henne. Jag kommer nog inte 
berätta för någon, dom skulle inte förstå.  
 
Sommarlovet är slut, skolan har börjat igen. Alla lektioner flyter på som dom gjorde 
innan. 
Cykelturerna till och från skolan är ofta sällskapade av rösten som säger “Håll andan 
tills bilen kört förbi annars kommer något hända dina vänner”, “blunda samtidigt som 
du cyklar och räkna till tio” eller “håll tummen exakt som du håller just nu”. Jag 
försöker aldrig motarbeta rösten, den vill väl bara mig väl?  
 
Det är stökigt inne i slöjdsalen och vår lärare gör sitt bästa att hjälpa alla så gott det 
går 
“Ser du stämjärnet som ligger där framför dig” rösten är tillbaka igen. 
“Jag vill att du tar det och hugger slöjdläraren” 
Aldrig förut har jag tvekat att följa rösten, men jag kunde inte hugga någon sådär. 
Aldrig. 
“Gör det! Annars dör alla du någonsin brytt dig om!”  
Stämjärnets trähandtag är svalt och ligger behagligt i handen när jag går fram till vår 
lärare. 
Det är ganska trögt men jag klarar av att med all min kraft trycka in den i magen 
genom kläderna. 
“Vrid om!” 
Det gick nästan inte men jag klarade det. 
Rösten försvinner och jag vaknar upp som i trans. Alla har sina blickar på mig och 
den livlösa kroppen som nu ligger på marken. 



“Avsluta allt”  
Och bara sådär är den tillbaka igen. 
“Dra ut stämjärnet ur kroppen och gör samma sak mot dig själv som du gjorde mot 
din lärare ditt sjuka psykfall” 
“Du förtjänar inget annat” 
Jag dödade precis min lärare, såklart jag inte förtjänar något det är bara rättvist om 
jag går samma öde till mötes. 
 
Först gör det ont sedan känner jag inget alls. Mitt huvud är helt tyst, jag kan inte 
komma ihåg senaste gången det var såhär tyst.  
 
Det känns som om jag äntligen hade blivit fri från det fängelset jag en gång i tiden 
låste in mig i. 
 
 


