
Flykten 

 

Det var i den ganska stora staden Damaskus i Syrien som allting började, när jag var 13 år 

gammal. Jag kommer inte ihåg så mycket om den tiden men de jag minns är väldigt tydligt.  

Här är min berättelse. 
Jag tittade ut mot den mörka lilla gatan och hörde smällen. Det var ett högt och läskigt ljud. 

Jag kände hur hjärtat började pumpa snabbare och jag var rädd. Lukten av damm och jord 

spred sig genom min kropp. Men jag gömde huvudet under min smutsiga kudde i hopp om att 

lyckas somna. 

Nästa morgon så var det samma sak igen. Smällen kom och jag kände samma obehag som 

tidigare. Jag kollade runt i det lilla rummet på dem grå bruna väggarna och det bruna 

stengolvet. Jag såg att min mamma som satt i hörnet av rummet och kom fram till mig. Hon 

hade på sig en vit schal och röda sandaler. Hon bara tittade på mig med orolig blick. 

 "Vi kan inte stanna kvar här. Det är för farligt. Vi måste ta oss här ifrån nu." Sa hon. Jag blev 

helt tom i kroppen och visste inte vad jag skulle säga. ”Men..." Började jag men fick inte fram 

någonting mer än så. Jag vet inte riktigt vad jag kände eller tänkte. Jag var rädd, ännu mer 

rädd en innan men samtidigt lättad av känslan att få komma härifrån. Men tanken på hur det 

skulle gå till låg som en stor klump i magen som bara växte. 

 Men vi började packade våra allra viktigaste saker även om det inte var så mycket, och gick. 

Vi gick genom det tomma landskapet längre och längre bort. När jag kollade mig runt såg jag 

bara en massa människor som gick åt samma håll som vi. Landskapet bestod av en massa 

sand som blåste och virvlade runt som små tornados i luften. Jag kunde inte fokusera på 

någonting annat än vart vi var på väg och jag var både hungrig och törstig. 

När vi hade gått en lång bit till så hade landskapet ändrats lite. Det var fortfarande mycket 

sand, men när jag tittade bort mot horisonten såg jag något stort och blått som bredde ut sig 

framför oss. Det var havet. Dem vita vågorna av skum välte en efter en in mot stranden och 

försvann sedan. Lukten av salt spred sig genom hela kroppen och konstigt nog kändes det 

ganska tryggt på något sätt. 

Under hela vägen så hade jag inte en tanke på att fråga vart vi var på väg. Men nu när jag såg 

den lilla svarta båten som stod i vattnet och guppade förstod jag vad som skulle hända. Och 

om jag var rädd innan var det ingenting mot hur jag kände just nu. 

Den lilla svarta gummibåten hade redan blivit full av människor. Alla satt och tittade in mot 

stranden rakt på oss. 

 Nu det var våran tur att gå på och jag när satte första foten på båten var jag rädd. Det var en 

obehaglig känsla när det knöt sig i magen. 

 Det fanns en liten tom plats bredvid en kvinna i den lilla båten. Hon vinkade till mig som om 

hon ville att jag skulle sätta mig där och det kändes nästan som om jag inte hade något annat 

val. Så jag gjorde som hon ville och gick och satte mig bredvid henne. Min mamma gick och 

satte sig bredvid en gammal farbror på en plats lite längre bort i båten. 



Jag lyssnade spänt runt omkring mig och försökte ta upp vartenda ord som någon sa i hopp 

om att uppfatta vart vi var på väg. Det gick inte så bra.... Det enda jag hörde var något en man 

som stod på stranden sa, men det var något språk som jag aldrig tidigare hade hört.             

Innan jag hann avsluta mina grubblingar om vad det betydde så ringde mannen i nån sorts 

klocka på stranden. Det var ett väldigt konstigt ljud som jag bara hade hört en gång innan när 

jag skulle kliva på en båt i Italien. Då förstod jag vad det betydde.                                          

Vi skulle åka nu... 

Jag såg i ögonvrån hur två stora mörka män gick med tunga steg mot båten och det ryckte till 

när dem puttade den längre ut mot havet. Bara någon sekund senare stod redan hela båten i 

vattnet. Vågorna slängdes mot gummikanterna på den. Nu var vi på väg mot vårt mål som 

enligt mig var alldeles för långt borta.  

Vi fortsatte åka längre och längre ut i havet med den lilla svarta båten så att landet som vi 

kom ifrån bara blev mindre och mindre tills det tillslut försvann helt. Kvinnan som satt   

brevid mig tittade hela tiden ut mot havet åt samma håll. Hon hade en svart schal, bruna 

smutsiga byxor som troligen hade varigt vita innan och ett par gröna skor. Kvinnan var 

väldigt kort och smal. Hon såg väldigt orolig ut. Jag tittade på hennes handled. Där hängde ett 

litet silverarmband med en guldberlock på. Hon märkte uppenbarligen att jag tittade så hon 

drog snabbt åt sig handen med smycket på.  

När vi hade kommit ännu längre ut så blev också vågorna större och vattnet mörkare. Vinden 

blev också väldigt stark och det blåste mer och mer och mer. Det var just det här jag var rädd 

för. Vågorna och vinden slog mot båtens gummi och det ryckte oss fram och tillbaka som i en 

storm. Den lilla båten guppade mer än någonsin i vattnet. Sedan såg jag det långt där borta 

stort och majestätiskt. Jag såg land….  

Desto hårdare vinden blåste desto snabbare gick det. Vi kom tillslut så nära att jag kunde se 

nästan allt husen, gatorna, båtarna, hamnen och skogen. Men jag visste fortfarande inte vart vi 

var eller hur långt vi hade åkt.  

Konstigt nog så åkte båten raka vägen mot den lilla hamnen som om den visste vart vi skulle 

även om vi inte gjorde det. Det blev också mer vindstilla desto närmare land vi kom. När vi 

var så nära hamnen som vi kunde komma så stod en man på bryggan. Han hade väntat på oss. 

Mannen gick fram mot båten och med hjälp av ett rep drog han bort den mot ena änden av 

bryggan. Alla i båten ställde sig upp och gick upp på bryggan. Min mamma gick brevid mig.  

Vi följde efter mannen in mot staden, efter en liten stund så kom vi fram till en liten upplyst 

kyrka. Min mamma sa att vi skulle få bo där inatt. Jag var trött, hungrig, frusen och 

fortfarande osäker på om jag drömde eller om det här var verklighet. I kyrkan var det varmt 

och skönt. En härlig doft av mat slog mot oss. Främmande människor gav oss varm soppa och 

bröd. Det smakade underbart. Efteråt fick vi nya varma kläder och en plats att sova på. Det 

var väldigt skönt att få krypa ner i en riktig säng efter en så lång resa och jag somnade direkt. 

När jag vaknade nästa morgon så var det början på mitt nya liv i ett land utan krig. Men det är 

en helt annan historia. 

 

 


