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Två dikter från Camp Demokrati 
 

 

 

 
Sömnlösa nätter 

Tiden går sakta men fortsätter 

Hör hur det smäller 

Har de kommit ut ur deras celler 

Gömmer mej under mitt täcke 

Men ljuden går inte att isolera 

Fötterna känns som lera 

Så mjuka fasten det är svårt att röra 

Det är fortfarande mitt hem 

Även om jag undrar vem 

Vem är det som vill förstöra 

Trodde vi var den nya generationen 

Men tydligen har någon spolat ner alla våra ambitioner 

Vi är bara barn från förorten hör jag 

Så grymma men ändå så svaga 

Vi är united Alla ahmeds, halimos och Mohammeds 

Även om det smäller så måste vi ni veta att vi är mycket mer 

än rebeller. 

 

 

*** 

 

 
Livet kan va långt livet in va kort. 

Det beror på vem du är och vilket liv du fått. 

Livet är inte lovat inte ens en dag kan man ta föregivet 

Vissa dagar är det regn och det ser mörkt ut 

fast om du går till en äng ser regnet bra ut 

Hur du ser på saker kan förändra allt 

du måste se positivt även om du inte kan se allt 

Negativt är ett ord för att försämra allt 

Du måste vara stark och med din styrka kan du förändra allt.  

Du har inget fått föregivet allt är där för en anledning 

så ta allt och tänk på det ge och ta är bra. 

Ge när du själv har mer än du behöver 

så att du kan hjälpa någon som blöder 

Vi alla är systrar och bröder och vi måste stöta varandra 

även om ingen blöder 

Sår är ytligt det som finns inombords är det som sårar mest 

Ingen kan förstå om du inte förklarar så bara öppna dig 
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och få det du söker 

När du öppnar dig kan dom läsa dig 

Dom kan hjälpa eller döma dig 

Dom som dömer dödar dig även om det inte märks försämrar det 

dig 

Om du haft det svårt är det bra att titt fram och inte baka 

där du mådde dåligt utan fortsätta fram. 


