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orättvi
st.
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Nationella prov i matte
Jag är arg. Det är jobbigt men Kämpar på.
Stressigt och svårt.
Nervöst, osäker och har panik.
Vad är svaret och Vad är X?
Jag vill riva sönder pappret.
Varför kommer jag inte på något?
Varför är det nödvändigt att göra detta?
Tråkigt och Skrattar.
Fattar inget, tänker och försöker
Känns det som att jag kommer F?
Jag vill riva sönder tiden.
Varför kommer jag inte hinna klart?
Varför går det inte?
Jag är klar.

"Varför står jag här?"
Varför står jag här?
Jag känner ingen, jag hör ingen.
Jag vet inte varför jag gråter.
Tårarna rinner ner när dom
behöver.
Varför står jag här?
Varför stirrar alla på mig?
Vad kollar dom på?
Är det något fel på mig?
Sluta! Jag vill inte.
Ingen lyssnar, Ingen hör, ingen
ser.
Vad är det för fel?
Tre timmar kvar på den tredje
dan.
Tredje dan och tre timmar kvar.
Jag vill gå förbi.
Om jag vågar, vågar jag slå,
om jag vågar slå, vågar jag gå.

Vad är det viktigaste jag äger?
Det ﬁnns folk där ute.
Som tror att dom äger min kropp
Som om de använda mig.
Genom våldtäkt
Genom sexuella
Trakasserier
Som om jag blev ägd.
Men jag äger mig.
Dom kan snatta, sno eller råna
Men det är fortfarande jag som äger.
Mig.
Dom tror att dom kan.
Men dom kan inte.
För dom vågar inte.

Skolkorridoren
Korridoren.
Korridoren är full av elever.
Iakttagen.
Tafsad och slagen.
Jag ser henne
Jag ler, skrattar och springer.
Jag är ledsen och gråter.
Varför så arg och ensam?
Det är drama i luften.
Bara drama.
Fett tråkiga som bara vill bråka
Inte skratta och ha kul.
Går igenom kärleken.
Kärleken fortsätter om o om igen.
Älskar.
Försöker prata och tänka men det
går inte.
Orkar inte med skolan.
Kämpar på.
Försöker.

Min, bara min
Vi är ju inte tillsammans eller så, men
han är ju liksom ändå min.

Känsla
Hade aldrig vågat drömma om kärlek
som den här,
Nån som älskar mig precis för den jag
är.
Som om hjärtat håller andan,
som om tiden stanna till,
när du ser på mig så vet jag vad jag vill.

Olycklig
Jag ser och hör dig.
Men du ser eller hör mig.
Jag.
Jag kommer alltid älska dig för den du
är.
Men du kommer aldrig älska mig för
den jag är.

Smärtan
Att bli hatad av många.
Att höra folk kommentera dig för hur
du ser ut.
Att känna smärtan.
Smärtan stannar kvar livet ut.
Det känns bättre.
Men blir bara värre för varje dag som
går.
Ångrar allt som fan.

Meningen
Livet är som en bok.
Det ﬁnns alltid en början,
och ett slut.
Början är bäst och slutet är sämst
Du kan inte ändra de sidorna som
redan är skrivna, men du kan börja på
en tom sida.
Fyll dagarna med livet,
Fyll inte livet med dagarna.

