Dikter

Sånt är livet
Bli ensam och lämnad
Bryta ihop ensam
Rädd och hopplös
När livet går uppochner

Hem?
Du är pappret vi aldrig fick
Jag är underskriften du aldrig fick
Du är nejet jag alltid får
Jag är längtan hem

Kan jag?
Jag hoppas vara modig inget mer
Jag hoppas skratta, skämmas och vara rädd
för min framtid
Jag hoppas var tålmodig
Jag hoppas vara modig, och modig ska jag va

Lilja
Tror du att jag gör det med vilja?
Jag brukar vara vacker som en gravlilja
Kan inte åtskilja mellan stridsvilja och
fredsvilja
Du brukar vara vacker med kompromissvilja

Absoluta?
Skulle det kännas bra?
Är det Glädjefyllt och härligt?
Att vara i hennes famn?

Absoluta
Det skulle kännas bra
Glädjefyllt och härligt
Att få vara i hennes famn

Önskar jag att hon fortfarande
fanns?
Är hennes kramar absoluta?
Skulle jag känna mig fullständigt
trygg?

Önskar hon fortfarande
fanns
Hennes kramar är
absoluta.
Skulle känna mig
fullständigt trygg

Känna att allt kommer bli bra ?
Är livet är uppochner?
kommer jag klara det här?

Känna allt kommer bli bra
Livet är uppochner men
jag kommer klara det

Matlåda
Min ilska är som döden efter livet
För alla gånger som du svikit mig
Med dina lögner
Ibland lägger jag min ilska i frysen
Sparar den till en kväll
När jag ska äta själv

Det skulle rasa
Allt skulle ju rasa
Av det jag hade byggt
Jag borde inte limmat ihop klossarna

Inte din grej
Laga stark mat är något för dig
Shoppa är något för dig
Aldrig lyssna är något för dig
Lova är något för dig
Löften är inget för dig
Det är tyvärr inte din grej

Hemlös?
Hemlös eller inte
Har jag fortfarande en chans
Att bli en stjärna
Att tackla ner dom
Att ta hem segern
Och skydda min familj

En kompromiss om du vill
Vadå invandrare?
Vadå brun eller vit? Vadå blatte?
Gör ett hjärta av svart och vitt
I din kaffe latte
Va fan är det du menar
Att Jag inte slåss som en tjej
Om du vågar fråga kom fram till
mej
Jag kan mörda dig kompis
Men det skulle passa bra
Med en kompromiss
Det är mitt språk, inte ditt
Men vi kan dela om du vill

