
Förändringen
Min mamma dog för två år sedan. Det känns som att pappa är ensam, jag tycker synd
om honom. Men han har ju mig. Vi bor i ett vitt hus med en altan men vi har tänkt att
flytta till en lägenhet eftersom att vi inte behöver ett hus för två personer.
Jag heter Magda och är 14 år. Jag gillar att vara med mina kompisar men förutom det
så gillar jag att laga mat. Mitt utseende kommer från min mamma. Mamma hade blont
hår som jag har nu, och jag har blåa ögon som min mamma hade.

Jag ska hälsa på min moster Lena som bor i Stockholm. Vi har stöttat varandra under
den här tiden mamma har varit borta. Lena bor i en lägenhet nära centrum. Jag ska åka
tåg dit i helgen och hälsa på.

Jag går upp på mitt rum, tar fram min låda där jag har alla mina bilder på mamma.
Hon såg jätteglad ut på bilderna.
-Jag önskar att du var här med mig nu, sa jag tyst. Underst i lådan såg jag ett halsband
men en stor berlock på. Man kunde öppna berlocker och där i var det en klocka.
Klockan var guldig med några silverdetaljer. Jag tyckte att den var jättefin men om jag
skulle visa pappa skulle han fråga vart jag hade hittat den. Jag bestämmer mig att den
bara ska vara min och att ingen annan ska ta den från mig.
Jag går till tågstationen där det finns ett cafe. Där mötte jag en man. Han hade blåa
jeans, en röd skjorta och ett par svarta skor. Han var nog i sextioårs åldern.
-Vad gör du här unga flicka? undrar mannen.
-Jag tänkte ta en fika, svarar jag.
-Jag kan bjuda om du vill? frågar mannen.
-Nej tack, tack ändå, säger jag. Jag går in till cafet.
-En chokladboll tack, säger jag till kassörskan.
-Något mer? undrar kassörskan.
-Nej tack, svarar jag.
-Tjugo kronor tack, säger kassörskan. Jag ger henne tjugo kronor och går till ett bord.
Det är ganska tomt på cafet.

Idag är det lördag och idag ska jag hälsa på min moster. Jag börjar med att äta frukost
och borstar sedan mina tänder. Därefter klär jag på mig ett par jeans och tar på mig en
blå hoodie. Jag packar kläder jag ska ha på mig imorgon i en resväska eftersom att jag
ska sova över där hos min moster i stockholm. Jag går till tågstationen och väntar på
tåget. Tågstationen är stor och det är väldigt mycket folk här. Klockan är tolv på dagen
och jag går på tåget. Det tar ungefär nån timme att åka till Stockholm.



Jag tycker att det händer någonting konstigt på tåget. Jag kollar ut och det är bara en
massa träd. Tåget åker rätt så fort så man ser inte träden så jätte bra.

Bilarna i Stockholm ser lite annorlunda ut än vanligt och klädstilarna är mycket
färgglada. Det ser ut som att alla har 80-tals kläder på sig när de går på stan.
Det gamla vanliga brukade mamma säga till mig när hon såg äldre bilar och när några
har 80-tals kläder på sig.
Jag gick till en fönsterskylt där de säljer LP skivor. På fönster skylten står det 1987.
-Nej nej nej, tänker jag. Vad är det som händer? Jag tar upp halsbandet med berlocken
på och ser att timvisaren snurrar bak jättemycket, och det står 1987 på klockan. Jag
blir alldeles rädd och kall. Jag stoppar ner berlocken i fickan. Jag går till Lenas
lägenhet, springer upp för trapporna och knackar på. Dörren öppnas och där står
mamma. Mamma har en lång fläta och har sin favorittröja som vi har hemma i det vita
huset där jag och pappa bor.
-Vem är du? frågar mamma.
-Mamma? säger jag med en förvånad röst. Jag står alldeles stilla. Jag visar mamma
berlocken som jag tar fram ur fickan.
-Vart har du fått den där ifrån? undrar mamma. Hon gick in och kom tillbaka med en
likadan berlock i sin hand.


