När jag ser din tomma stol
kan jag inte hindra tårarna,

det gör så ont!
Du vill väl inte uppleva detta?
Stoppa rattfylleriet genom att:
• alltid köra nykter
• aldrig åka med en onykter förare
• göra vad som står i din makt för att
hindra andra från att köra onyktra

Så var det äntligen lördag. En hel dag att göra vad man vill! Det
är en strålande försommardag, vårsolen värmer den uppvaknande
marken och tussilagon förgyller dikeskanten med sin gula färg. Maja
är 10 år och går i tredje klass. Det hon gillar allra mest är att plocka
blommor med mamma och pappa. Familjen bestämmer sig för att ta
en promenad. Maja är överlycklig, hon ska äntligen få plocka årets
första lilla bukett!
Några kilometer därifrån sitter ett gäng ungdomar och festar. Partyt
pågår för fullt och ingen verkar bry sig att natten har blivit dag. Den
ena ölen efter den andra har svepts och plötsligt är flaket tomt. Någon
kommer på att Systemet fortfarande är öppet. Det är bara Lasse som
har körkort, han fick det för två veckor sedan. Denna helg har han fått
lånat farsans bil. Ingen verkar bry sig om att alla har druckit öl.
- Mamma, titta vad många blommor det finns här, ropar Maja förtjust.
Maja stannar till för att plocka några blommor medans mamma och
pappa går hand i hand framför henne och njuter av stunden.
- Kom nu Maja, ropar mamma
- Snälla mamma bara några blommor till. De är så fina, säger Maja.
Lite längre bort närmar sig nu bilen med ungdomarna. Det går undan.
- Öka vi är sena. De stänger snart, skriker någon i bilen. Lasse trampar
gasen i botten. Färden går vingligt. Vägen är krokig och snart närmar
sig bilen den tvära kurvan…
Kallsvettig vaknar mamma upp… skriket från bromsarna, den kraftiga
dunsen. Minnena återkommer ständigt varje dag, varje natt. Alltid.
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