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Farmor krigar starkt 
och klockan slår kraftfullt
rädslan faller långsamt
och hoppet rusar fram 
snabbt



AF. T

1 
Kompisarna drar snabbt 
och klockan slår starkt 
Tankarna försvinner 
ointresserat  
och rädslan faller långsamt 

2
Du är alltid elak mot 
mig 
Hur kan du skada mig 
Du hatar mig 
Är det lätt att lämna mig
Du sa att du dör för mig
Men du dödade mig



jag tänkte va med dig 
men jag förstod mitt hjärta slog för dig
jag tänkte ta mitt liv 
men när jag såg dig blev jag en unge med 
energi 
jag tänkte va med dig 
men jag förstod du inte behövde mig 

M.N



Dikt 1
Jag springer snabbt medans folk får spratt
jag som ingen kille har bara en som vänner 
har antagligen för jag kärlek är för givet men inte 
för
livet skrik denna text är nu förbi men kommer 
alltid 
se att klivet jag tog var nu förbi känslolivet och
kärlekslivet jag fick var nu förbi här sitter jag 
och tänker på dig tillbaka får jag ett rim från dig
när du bara rimmar på ditt kärleksliv.

Dikt 2
Mitt hjärta dunkar medans du går förbi du är 
den person som håller dig i liv du är den 
kärlek
som jag behöver du gör som folk vill men du 
bara stretar emot för att hålla folk vid liv för 
du är den som tjej nu har du vet aldrig när 
hon behöver dig med hon vet när du behöver
henne så denna dikt skrev jag till dig för du är
kärlekslivets dikt.



Syria 
Hoppet försvinner snabbt
kommer jag att vara kvar i Sverige 

Tankarna drunknar osynligt 
att träffa mina kusiner 

kompisarna låter inställsamt 
som mina syskon

Jag är den som inte lyssnar noga 
jag är den som inte ställer frågor 
jag är den som inte gör min bästa 
jag är den som inte fokuserar på mitt mål

Jag vill vara den som lyssnar noga 
jag vill vara den som ställer frågor 
jag vill vara den som gör sitt bästa 
jag vill vara den som fokuserar på mitt mål

Malak Al Shbat



Drömmen slår in 
kraftfullt
Du är bäst 

Rädslan svider stark
Du är sämst 

Men du är inte värst

Anonym

Drömmar
Drömmen lyser starkt
Du fryser fast
Drömmen drunknar 
långsamt
Du är rädd
Drömmen krigar starkt 
Du är lugn

Anonym



H.N
Mamma
En mamma är källan till ditt liv
Med ett fint flin följer hon varje kliv
Så svagt börjar mamma att sjunga
När mina tårar börjar bli för många
Hon bjuder mig att smaka 
Utan krav på att få tillbaka
Sedan jag var lite tjej
Har jag lärt mig mycket av dig

Jag gav dig chansen men du svek 
mig
Jag litade på dig men du svek 
mig    
Jag var stolt på dig men du svek 
mig
Jag älskade dig men du svek mig 
Jag gav dig allt men du svek mig
Jag trodde på dig men du svek mig
Varför svek du mig så hårt?

En kväll i sommar 
skiner solen jättesvagt
som en trasigt ljus



Glenn min bästa vän 

min vän du heter Glenn 
du är bättre än 
alla män och du är seven
och du är den vän 
som står upp för en varje dag och
jag är fast för dina drag i min vardag
Glenn gjorde galaxen gyllene för mig
som den taxen jag ägde och han hette 
Braxen



TInjan den mystiska crushen

När man inte längre orkar prata, börja springa
När man inte längre orkar springa, börja skrika
När man inte längre orkar skrika, börja gräva
När man inte längre orkar gräva, börja lägga dig ner 
När man inte längre orkar lägga sig ner, börja somna 
in

Du ler så jag spyr
Det gör mig så yr 
Dom kan aldrig lyfta mitt 
humör 
Jag ger dig min negativa energi
Jag ser dig spy
Dom gör mig uss
Du sa det men sket i allt
Jag sa hej du sa allt

Hej, nu är de jag igen.
Jag hade en stund över.
Det är inget särskilt alls
och inget jag behöver.



1. Mitt hjärta börjar dunka
o mina tankar börjar sjunka

på natten en stjärna
närmar sig min hjärna

den naggar och gnäller
så att min lilla hjärna smäller

vad som har hänt har jag nyss 
upptäckt
mitt söta lilla hjärta har tydligen 
blivit väckt

jag har ramlat i kärlekens stora 
hål
o det var verkligen inte mitt 
största mål

2. Det hjärta som skulle bli ditt 
på något vis
det fryser nu sakta till is

Du sa att du kommer snart
men jag såg dig aldrig sätta 
fart

När du lovade att du kommer 
och inte kom
en vass kniv i hjärtat kändes 
det som

Men nu tror jag inte längre på 
dig
för du har verkligen svikit mig3. Jag låter ingen se 

att jag gråter

Tårarna rinner 
på insidan av kroppen



Döden tjatar lögnaktigt och
hoppet försvinner långsamt

Skuldkänslorna gnager inställsamt 
universum drunknar långsamt 
klockan slår långsamt 

I.W

slutet är brutet 
som om det är gjutet
som spjutet 
med krutet
som om det är framskjutet
det är fast i det förflutet 
men det är ingjutet
med mitt spjut så blir det 
slutet



Livet
Klockan slår kraftfullt
Livet går fort

Rädslan försvinner 
långsamt
nu känns det bra

Hoppet faller lugnt
mina tankar går fort

Elim Eyob



Engla-Li Palmedal

Bästa vän

Du är absolut min bästa vän
Du är så jävla allmän
Jag älskar dig du är mitt allt
Du är som min köttfärssås utan salt
Du är värd en miljon
Jag älskar våran diskussion
Du äger halva mitt hjärta
Utan dig bär jag fortfarande min 
smärta

Jag vill dö!
Hatar de mig, hatar jag de
Hatar jag de, gillar ingen 
mig
Gillar ingen mig, mår jag 
skit
Mår jag skit, vill jag dö
Vill jag dö, dör jag!



Mahmoud daoud

Jag älska henne men hon behövde 
lämna,
som vinden i hösten utan att binda 

och min hjärta blev krossad som livets 
linda 

nu allt som tröstar mig är, en grej som 
luktar dig 

När man är ledsen då blir det bra 
När man är glad då blir det bra 
När man är uttråkad då blir det 
bra 
När man är besviken då blir det 
bra 
Det blir alltid bra 



Jag vill
jag vill vara den person som du 
gillar
jag vill vara den person som du 
vill vara med 
jag vill vara din kärlek 

jag är den som du gillar 
jag är den som du hatar 
jag är den som du blir glad av
jag är den som du blir ledsen av

Sajeda

Förlåt
Förlåt syster för att jag tog din 
hårborste
men jag måste borsta mitt hår

Förlåt mamma för att jag inte 
hjälpte dig
men jag måste plugga

Förlåt mobil för att jag tog din 
energi
men jag behövde den

Sajeda och Munahil 



Diana 

Jag skrattar men det är inte sant
jag ler men det är inte sant
jag lämnar dig men det är inte sant

Jag dog för honom 
Jag blir glad för honom
Jag kan gråta för honom



När du gråter tröstar jag dig
När jag gråter skrattar du åt mig
När du går förbi ler jag mot dig
När jag går förbi skrattar du åt 
mig
När ska leken vara över
 
Jag saknade dig för mycket
Jag gav dig för många chanser 
Jag hade förtroende för dig 
Jag fattar inte varför du sårade 
mig
 
Du förstörde våran vänskap
Du förstörde våra liv
Du förstörde allt vi hade
Du fuckade upp våra liv
 
Döden såg mig och stack
Döden såg mig och skrattade
Döden såg mig och hatade
Döden såg mig och dog

J.S 



Nejla.T

Hjärtesorg
Kärlek kan svika 
Mitt hjärta används som en 
kortlek
Det får mig att börja skrika
Är kärlek bara en barnlek
Jag mår skit
Min glädje går ner
Jag trodde han var en sockerbit
Och du bara ler

Sommar
Sommaren är varm
Bin flyger runt i luften 
Som löv på hösten



S.A En vacker sommar 
Det är en vacker sommar när solen skiner 

Det är en vacker sommar när himlen är klarblå och det finns 
jasminer
Det är en vacker sommar när det är varmt och man kan bada
Det är en vacker sommar när alla är glada 
Det är en vacker sommar när man kan sola 
Det är en vacker sommar när man inte behöver gå på en skola  

Ekorren

Du är väldigt söt
Speciellt när du äter valnöt 
Du är så liten
Men du är ändå favoriten
Du är snäll samt stark
Så snygg som en monark 
Du är en god gnagare
Men det betyder inte att du är 
svagare



Y.A

Min fråga …………..
Min fråga är varför du glömde mig
Min fråga är varför du gick utan mig
Min fråga är varför du inte pratade med 
mig
Min fråga är varför du bytte ut mig
Min fråga är varför du lämnade mig

Rädslan
Drömmen faller 
långsamt 
Tankarna försvinner 
starkt
Hoppet faller osynligt 
Rädslan drunknar ljuvligt 
Döden rusar kraftfullt

Bumbum


