Retorik/Poetry Slam tal
av Pouya Farhang, Blackebergs gymnasium
Jag kom till denna värld, helt ovetande om vad som framför mig väntar. Jag fann min tröst
och kärlek hos min mor och far, allting annat var så stort, nytt och läskigt. Men den lilla
grabben växte dag för dag, lärde sig gå, upptäcka sin värld på ett helt annat sätt, men snart så
fick man bekanta sig med begreppen utlänning och svensk. En drag gräns för vad man e och
inte är, men vem har rätten att bestämma hur du ska vara vem du är, är det inte en känsla som
vi inom oss bär. Vad spelar det för roll om jag har svart hår och mörka ögon eller är jag
fortfarande främling i dina ögon. Jag kanske inte är blond och blåögd, men varför ska detta få
mig, att kunna bli begränsad. Även om jag växt upp bland två kulturer, olika traditioner, är
ändå detta land en del av mig, mitt hem. Jag har levet hela mitt liv på denna plats, gått på
dagis, sjungit Bä bä vita lamm, både gråtigt och skrattat, men skapat oförglömliga minnen för
livet. Jag har gått i dessa skolor lärt mig räkna och mycket mer. Ropat Heja Sverige då
fotbollsmatch rullat igång.
Men det verkar ändå finnas en dragen gräns, den är växande och skrämmande om man tänker
efter. Jag trodde inte att rasismen fortfarande var så stort i vårt land. Jag visste att den fanns
gömd där ute någonstans, att den ibland stack upp sitt jävla huvud och tittade ner på såna som
liknar mig, men att den nu skulle ha en röst i riksdan, det var inte precis den utveckling jag
hade förestält mig. Jag blev besviken och arg, trodde vi hade lagt NY demokrati och
lasermannen bakom oss, att sånt aldrig mer skulle träda fram, men jag hade fel, vi har ännu en
gång röstat fram ett rasistiskt parti, som nu vid namn SD träder fram. Inte nog med det,
kommer förhastade projekt som REVA från ingenstans, du kanske inte kan sätta dig in i
tanken, men tänk den ändå. Det är en vacker och solig dag, allting flyter på som det ska, men
väl framme vid tågspärren stoppas du av polisen. -Vi vill se ditt pass! Hörde jag rätt? Sa du
mitt pass? Vad är det frågan om? -Vi letar efter papperslösa och behöver se ditt pass! Du tittar
dig omkring och ser att dom andra inte stoppas, de bara passerar förbi, men det enda som
skiljer dig gentemot dom andre är ditt utseende, så hur du känner för detta land spelar ingen
roll, tänker du för dig själv, jag är en främling i dina ögon, en svag nyans av ljus någonstans,
men ändå en främling.
Hur blev det så? För är det så, då vi dömer folk utifrån det vi ser, skapar föreställningar som
inte passar in, och sätter stopp och hinder för de runt omkring. Du tror du känner mig, att du
vet allting, men vem är du som ska bestämma om jag är svensk eller inte. Jag kanske inte
alltid är som den traditionella svensken, utan jag äter kebab med saffransris har en stor släkt,
så det blir en del fester, föredrar att smaska i mig det du kallar fågelmat, men kan man
egentligen definiera vad det är? Ta en titt på det som finns här runt omkring dig, du kanske
missat se det som finns rakt framför dig. Allt du ser är en del av detta samhälle, vi är alla
svenskar under en och samma tak.
Utan begreppen utlänning och svensk, vore jag inte längre en främling i dina ögon. Vi skulle
se på varandra, och inte döma efter hur vi såg ut eller vilken bakgrund vi kom ifrån. Vi hade
varit två individer, ingen gräns som skiljer oss åt. Det skulle inte längre finnas något vi och
de, denna splittring mellan folket hade upphört på en gång. Jag skulle kunna gå till en

jobbintervju med både skägg och kepsen bak och fram, inte tvekat över mitt efternamn. Du
skulle inte längre ha en färdig bild om mig, din skapta föreställning om mig och min om dig,
hade inte längre existerat i denna värld. Orden som svartskalle, svenne banan, din jävla blatte
ej du din svenne hade varit helt betydelselösa i denna värld. Jag önskar att hela världen insåg
en dag, att det som finns på utsidan är ingenting jämfört med det som finns på insidan.
Men världen är en upp- och nedvänd plats, ditt utseende och bakgrund begränsar din chans.
Du försöker anpassa dig, men möter en massa hinder vart du än går, det är svårt en lång väg
att färdas på. Fram och tillbaka du slåss för att skapa din väg, men vägen den är lång och
framför dig finns det massa gropar som du faller i, du blir tvungen att klättra upp börja om,
men det finns alltid någon som trycker ner dig en en gång. Du tror att pusselbitarna har börjat
falla på sin plats, att det snart ser ut som en enkel dans, men 1 o 2 innan du vet ordet har
bilden vänts upp och ned. Men Jag fick lära mig en sak en gång som jag är säker på att ni
också fick kan jag slå vad om att inte döma den andre utan vissa kärlek och medlidande, men
kärleken och solidaritet som vi lärt verkar ändå inte finnas i denna värld, ingenting verkar va
som det borde allting e en bluff, va vet jag.
Allting e som det är är som de e, men det går att ändra på det som är skapa en helt ny värld för
alla här och där. Varför väntar vi när det kan ske så snart va vet jag va fan e jag en liten del på
jorden de e jag, men varje ting och varje själ har en mening min vän, de är de lilla som kan
förändras bli nåt stor nåt nytt för varje liten och stor. Så res dig upp och se på dig själv de är
du och jag och alla runt omkring som kan ändra här på saker och ting. För bakom det mörka
finns ett ljus så långt ögat kan nå en strimma hopp, använd ljuset och bräck det mörka runt
och inom dig, lys upp en helt ny värld för både dig och mig. Där vi kan sudda alla dessa
gränser och inte längre behöva vara ett vi och de, där du är du och jag är jag inga jävla regler
som säger hur jag ska va. Det skulle va en fantastisk dag, ingen hat och sorg skulle finnas
kvar, ditt yttre hade inte varit en viktig sak. Vi hade alla accepterats för den vi är, inte behövt
möta massa besvär för att vi e som vi är. För kom ihåg du är speciell och fin, låt inte dina
drömmar krossas tryckas ner i ett hål, för om du vill så kan det gå, men sitt inte bara still, för
det är du och jag och alla runt omkring som kan ändra här på saker och ting.
Men jag kanske bara drömmer, bara drömmer, om en värld som aldrig vänder.

