
Den modiga pojken  

Två pojkar går runt i ett dimmigt och fuktigt Visby. Det luktar snabbmat och cigarettrök. Det 
är en dyster stämning mellan de två pojkarna. Man hör skoklackar slås mot den hala 
kullerstensvägen. Den ena pojken har ärr och sårskorpor över sin spinkiga kropp. Den andra 
pojken är blek och har stora oskyldiga gröna ögon. Den oskyldiga pojken ser upp till den 
skadade pojken. Den skadade pojken har varit med om saker som den bleka pojken 
aldrig kommer vara med om. Den skadade pojken har varit med om blodiga 
hjärtekrossande krig. Han har lyckats fly från kriget genom människosmugglare och till sist 
tvingats åka på en liten dåligt byggd träbåt. Den skadade pojken åkte över stora hav på den 
där dåligt byggda träbåten överfylld med andra skadade personer. Och till slut efter en oändlig 
tid av resande hamnade han på den lilla ön Gotland.  

Men det den bleka pojken inte förstår är att den skadade pojken måste åka hem. Han får inte 
stanna kvar på den ö som har gett honom skydd. Den skadade pojken och den oskyldiga 
pojken går runt i Visby för att den skadade pojken vill säga hejdå till denna underliga och 
vackra stad. Men det vet inte den oskyldiga pojken. Han tror att det bara är en vanlig 
promenad, en vanlig kväll  

Det första de går förbi är skolan där de två träffades för första gången. Skolan där den skadade 
pojken har lärt sig språket, att simma och skolan som gav honom trygghet. De går förbi 
ruinerna där de brukade klättra på de kalla och ibland hala stenarna. Han kommer ihåg första 
gången han klättrade upp där. Han kunde se hela den underbara staden. De tänkte att de ville 
bo i ruinen med varandra men det fick de inte av den bleka pojkens föräldrar.  

Till sist kommer de till stället där den skadade pojken bodde under det senaste året. Det var ett 
hus fullt av människor, oro, sorg och väntan. De andra som bodde där var också skadade, 
vissa hade synliga ärr medan andra inte kunde gå rakt. De som bodde där var osäkra, de visste 
inte om det var “deras tur” snart. Många sörjde också över att deras vänner hade fått åka. 
Den oskyldiga pojken förstod inte allt detta och han var fundersam över varför det var så 
tråkig stämning i hela huset.  

Men idag är det inte den vanlig dag som den bleka pojken har trott. Idag är det den skadade 
pojkens “tur”. Den skadade pojken har inte vågat berätta det för den oskyldiga pojken för han 
vill inte såra honom. Men snart behöver det hjärtekrossande beskedet komma, tyvärr är det 
inget ovanligt besked i det här huset. Den skadade pojken tar tag i hans vänstra korta arm och 
tar med honom ut till en fuktig träbänk.  

-Jag måste åka hem, säger den skadade pojken medan han försöker låta stark. -Vad menar du? 
Är du inte redan hemma? undrar den oskyldiga pojken.  

-Nej jag måste hem, hem till andra sidan världen där jag flydde ifrån, säger den skadade 
pojken med en röst som brister.  

- Men det är livsfarligt ju! Varför kan du inte bara stanna!? skriker pojken med tårar forsande 
ner.  

- Det är bestämt så. 
- Vem har bestämt det? Varför får de bestämma över hur du vill leva?  



Den oskyldiga pojken ställer fler och fler frågar samtidigt som fler och fler tårar rinner nerför 
hans kinder. Den skadade pojken kan inte svara på den bleka pojkens frågor eftersom han inte 
förstår det själv  

Efter en lång känslosam konversation kommer en lång man i en bil. Det är den skadade 
pojkens gode man. Han säger att det är dags. Den skadade pojken säger till den bleka pojken 
att han ska åka hem nu och att de aldrig kan träffas igen. Det känns som ett skott i bröstet på 
den bleka pojken. Han försöker hålla tillbaka tårarna med det är omöjligt. Han försöker få ut 
ord men det går inte. Det sista han hör är att bildörren på den röda bilen smäller igen och att 
de kör iväg.  

Det har gått ett par dagar nu men det är svårt för den bleka pojken att fatta att hans allra bästa 
kompis är borta. Han känner sorg och också lite ilska mot de som tvingade hans kompis att 
åka tillbaka till allt han flytt ifrån. Nu är han inte den skadade pojken längre. Han är den 
modiga pojken. Och den oskyldiga pojken är nu en skadad pojke med ärr som inte är synliga 
men som skaver inombords.  
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