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Platsen	  där	  jag	  bor	  
	  
	  
Det	  finns	  en	  saga	  jag	  ska	  berätta	  för	  mina	  barn	  när	  jag	  blir	  stor.	  
Om	  en	  flicka	  som	  blir	  formad	  utav	  platsen	  där	  hon	  bor.	  	  
Om	  hennes	  resa	  från	  en	  kant	  till	  ett	  annat	  hörn	  	  
Om	  hur	  rosen	  aldrig	  lockade	  lika	  mycket	  som	  busken	  utav	  törn	  
Om	  hur	  hon	  tar	  sig	  från	  en	  gråzon	  till	  en	  silverplats	  
Om	  hur	  drömmarna	  efter	  något	  större	  helt	  har	  ersatts	  
Till	  drömmar	  om	  en	  vardag	  där	  hon	  känner	  innanför	  skap	  i	  ett	  utanförskap.	  	  
Där	  alla	  runt	  omkring	  henne	  sitter	  längst	  ner	  i	  samma	  gap.	  
Jag	  ska	  berätta	  om	  hur	  hon	  var	  trött	  på	  att	  vara	  en	  frätande	  fläck	  på	  en	  silkeslen	  fasad.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  saga	  jag	  ska	  berätta	  för	  mina	  barn	  när	  jag	  blir	  stor.	  
Om	  en	  flicka	  som	  blir	  formad	  utav	  platsen	  där	  hon	  bor.	  
Hur	  hon	  vaknade	  på	  morgonen	  och	  äntligen	  kunde	  andas	  ut	  	  
Dra	  in	  ett	  djupt	  andetag	  igen	  och	  njuta,	  trots	  att	  luften	  på	  denna	  plats	  för	  längesen	  har	  
tagit	  slut.	  
Hon	  känner	  känslan	  av	  glädje	  när	  hon	  inte	  är	  mer	  värd	  än	  någon	  annan.	  
Hon	  känner	  känslan	  av	  befrielse	  när	  hon	  inte	  är	  mindre	  värd	  än	  någon	  annan.	  
Hon	  behöver,	  för	  första	  gången,	  inte	  vara	  någon	  annan.	  
	  
Det	  finns	  en	  saga	  jag	  ska	  berätta	  för	  mina	  barn	  när	  jag	  blir	  stor.	  
Om	  en	  flicka	  som	  blir	  formad	  utav	  platsen	  där	  hon	  bor.	  	  
Hur	  hon	  tog	  sig	  från	  en	  kant	  till	  ett	  hörn	  gjort	  av	  smuts	  och	  betong	  
Hur	  hon	  ändå	  blickade	  ut	  och	  såg	  ljuset	  av	  en	  regnbåge	  från	  hennes	  balkong.	  
Hon	  hittade	  hem	  på	  en	  plats	  många	  försöker	  fly	  ifrån	  
Hon	  hittade	  gemenskap	  på	  en	  plats	  ingen	  vill	  uppfostra	  sin	  son.	  
Hon	  hittade	  glädje	  och	  styrka	  på	  en	  plats	  där	  alla	  andra	  var	  som	  henne	  	  
Där	  hon	  inte	  behövde	  ta	  sönder	  sin	  själ	  för	  att	  lyckas	  bli	  en	  typisk	  svenne.	  
	  
Det	  finns	  en	  saga	  jag	  ska	  berätta	  för	  mina	  barn	  när	  jag	  blir	  stor.	  
Om	  en	  flicka	  som	  är	  evigt	  tacksam	  till	  platsen	  där	  hon	  bor.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Vår	  historia.	  
	  
En	  powerking	  som	  tynger	  ner	  mjukisbyxorna	  på	  högrasidan.	  
Kompenserar	  upp	  det	  genom	  att	  fylla	  vänstrafickan	  med	  nycklar,	  mobil,	  cigg	  och	  två	  
tändare.	  
Två,	  om	  någon	  skulle	  behöva.	  
Min	  mörkblåa	  hoodie	  är	  sönderbiten	  vid	  muddarna.	  
Jag	  överväger	  att	  byta	  men	  bestämmer	  mig	  snabbt	  för	  att	  behålla	  den	  på,	  minnen	  över	  
dom	  nervösa	  tillfällena	  är	  starka	  och	  den	  har	  funnits	  med	  mig	  för	  länge	  för	  att	  bli	  
lämnad.	  
Lite	  lätt	  smink	  för	  att	  se	  levande	  ut	  och	  en	  ”slarvig”	  bulle	  på	  huvudet	  som	  jag	  egentligen	  
krigat	  med	  att	  få	  till	  i	  en	  timma,	  men	  ingen	  ska	  få	  se	  att	  jag	  fixat	  mig.	  
Naturlig	  yani.	  	  
Jag	  låser	  dörren	  och	  går	  ut	  genom	  porten.	  
Det	  är	  svalt	  ute	  och	  solen	  håller	  precis	  på	  att	  gå	  ner.	  
Jag	  kollar	  till	  vänster	  och	  funderar	  på	  om	  det	  är	  värt	  att	  springa	  till	  bussen.	  
Äsch,	  jag	  går.	  
2	  cigg	  max	  sen	  är	  jag	  framme.	  	  
Möter	  upp	  alla	  i	  gallerian,	  dom	  sitter	  vid	  foodcourt.	  
En	  av	  7	  äter.	  	  
Han	  pallar	  inte	  mer	  så	  det	  blir	  ka	  chi	  boom	  om	  vem	  som	  får	  resten.	  
Alla	  har	  pengar,	  men	  ingen	  orkar	  köpa.	  
Vi	  sitter	  kvar	  tills	  väktaren	  säger	  att	  dom	  ska	  stänga	  igen.	  
Lite	  jidder	  med	  han	  men	  sen	  går	  vi	  ut.	  	  
	  
”Vad	  händer	  nu?”	  
”Har	  du	  bil?”	  
”Aaa?”	  
”Låt	  oss	  tagga	  till	  Edsviken”	  
”Jalla”	  
	  
Edsviken.	  
Vattnet.	  
Promenaden	  runt.	  	  
Det	  är	  vid	  sånna	  här	  tillfällen	  alla	  blir	  djupa.	  
Samtal	  om	  världen,	  våra	  föräldrar,	  oss	  och	  dom.	  
Dom	  som	  vi	  vill	  vara.	  
Dom	  som	  vi	  kommer	  att	  bli.	  
Jag	  kollar	  på	  Hedil	  och	  tänker	  att	  hon,	  hon	  måste	  vara	  med	  mig	  hela	  vägen.	  
Dom	  andra	  kommer	  jag	  att	  glida	  ifrån,	  det	  vet	  jag.	  
Vi	  lever	  nuet	  och	  vi	  älskar	  det.	  
Men	  framtiden	  är	  inte	  på	  vår	  sida.	  
Den	  ena	  kommer	  flytta	  och	  den	  andra	  kommer	  skaffa	  gäri.	  
Den	  tredje	  kommer	  bli	  praktiserande	  och	  den	  fjärde	  kommer	  att	  bli	  för	  fin	  för	  oss.	  
Den	  femte	  kommer	  jag	  att	  sakna	  och	  den	  sjätte	  kommer	  stå	  kvar	  på	  exakt	  samma	  plats	  
när	  vi	  andra	  vandrar	  vidare.	  	  
Han	  kommer	  jag	  aldrig	  att	  förlåta.	  
Han	  svek	  våra	  löften	  och	  blev	  det	  vi	  lovade	  oss	  själva	  att	  aldrig	  bli.	  



Han	  blev	  formad	  efter	  mallen	  som	  alla	  rappare	  rappar	  om.	  
Han	  kommer	  jag	  aldrig	  förlåta.	  	  
Vi	  sätter	  oss	  i	  bilen	  igen.	  
Ett	  snabbt	  stopp	  på	  donken	  innan	  avsläppnings-‐rundan	  börjar.	  
Jag	  är	  först	  ut.	  
Stänger	  igen	  bildörren	  och	  tittar	  på	  när	  dom	  rullar	  vidare	  i	  tonerna	  till	  Ludacris.	  
Sakta	  promenerar	  jag	  till	  porten	  samtidigt	  som	  jag	  drar	  några	  snabba	  bloss	  ur	  den	  sista	  
ciggen	  i	  paketet.	  	  
Någon	  dag	  ska	  jag	  skriva	  om	  vår	  historia.	  
Innan	  jag	  går	  in	  tittar	  jag	  snabbt	  upp	  mot	  himlen.	  
Solen	  har	  gått	  upp	  igen.	  
	  
	  


