Att vara jag
Vem är jag? Vem vill jag vara? Vem borde jag vara?
Är det nån som vet så säg till? Men det är aldrig nån som säger nåt. Ska jag förstå det
själv? Men om jag inte vet?
Detta är inget man pratar om, inget som nämns. Det känns som ett hemligt språk. Som
alla förstår utom jag. Som att ni tittar på mig som att jag snart ska förstå.
Det känns ibland som att alla förväntar sig att jag ska ge ett tecken om att jag har
mognat. Blivit den jag ska vara.
Jag vill inte vara som alla andra. Jag vill vara “One of a kind”. jag vill bli uppskattad,
sedd och älskad. Av min familj och av nån främling. Leva livet utan rädslor och
uppfylla mina drömmar. Våga kasta mig ut för ett stup och lita på livet.
Samtidigt…
Jag vill vara som alla andra. Smälta in och inte utmärka mig. Vara bra på allt som
finns att vara bra på och inte göra bort mig. Vara självsäker och trygg i mig själv.
Är det konstigt?
Jag vill leva upptill allas förväntningar eller till och med slå dem. Visa att här är jag
och mej kan jag lova att ingen kommer att glömma.
Jag vill. Jag vill.
Men vad kommer allt det härifrån? Varför känner jag själv att det inte är tillräkligt att
vara en “medelmåtta”.
När jag säger att jag vill smälta in så säger jag det av feghet. Av rädsla för att
misslyckas. Rädsla för vad folk ska tycka…
När jag säger att jag… att jag faktiskt vill vara bäst så säger jag det av mod. För att jag
för ett ögonblick ser att jag skulle kunna vara det. Men om jag någon gång skulle få
chansen att viska det till någon så skulle jag skämmas ögonen ur mig. För så säger man
inte. I alla fall inte om man råkar vara tjej…
Och det värsta är att jag tror att om jag bara fick säga det någon gång nån stans till
någon så tror jag att jag skulle vara mycket närmare min dröm.
Jag ska inte prata för andra men jag tror att många tjejer skulle må bra av att säga det.
Att faktiskt stå på sig och tro på sig själv. Tro på sin förmåga… och inte stänga in den
inom sig. Utom räckhåll får omvärlden.
För om du faktiskt skulle se vad vi tjejer kan så skulle världen bli ett mycket bättre ställe
att leva på. Vänta bara.
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