Nyhetsbyrån

Färgburk
Jag har alltid gillat färger men jag har inte tagit upp en
färgpenna och börjat måla. Jag gillar starka färger för
det lyser upp. En del tycker att det är för starkt och
förslår att jag borde ha en färg som är mildare. Jag
tycker det är fascinerade att se hur färger kan växla
ens humör så som en människa kan påverka en annan
människa med bara ens närvaro. Ett rum där det finns
6 personer och det är helt knäppt tyst kan förändras
till ett rum där alla är vid liv. Samtal efter samtal och
konversationerna dör inte ut. Rummet är vid liv och
personerna inuti har skapat magi. Språket som talas
kan inte sluta att utvecklas till en gatuslang.
För vem kunde ana att mångfald kunde bli till en sommarhit och slå nazisternas filosofi. Det bara skapas
magi. Ungdomarna i förorten samlas i en rund ring,
talar strategi och blir till entreprenörer. Det borde
uppmärksammas så som Zlatan namn syns till i varje
nyhetsblad. Sidor efter sidor om kändisskapet vi önskar till oss själva men missar det som finns bredvid.
Jag har alltid hört talas om talanger höger och vänster men aldrig hört om Youtube talanger. Jag jobbar
i en skola och jag ser hur kreativitet lever. Jag vill bara
stoppa allt och hjälpa de uppnå sina drömmar.
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en bit i vår utveckling. Vardagsrasism lär man sig i en
väldig tidig ålder och det beror på att vissa är rädda.
Rädda för personen den utsätter för rasism ska skapa
magi.
Magi och magi, det kanske låter allt för klyschigt men
det är vad folket måste lyssna till. Drar till skämt om nordet och tror det inte påverkar någon. Säger att ordet
är något som funnits allt för länge och den ska finnas
kvar. Vad är det som ska finnas kvar? Kränkningarna
som du tror utstrålar svenska bilden men det visar
bara att mentaliteten du har inte har mognat till. Så du
borde lyssna och anteckna för det du kommer lära dig
kan inte pengar köpa.

Kunskap är makt och det finns det gott om i min trakt.
Jag ser taxichaufförer med examen och utbildning
som tjänar de ingenting i landet de kommit till. Jag
ser ungdomar som har det svårt men ändå kämpar
dagligen för att överleva. Jag ser smarta kids som gör
allt för att göra sina mammor stolta. Jag ser hur torget
lever i min trakt och fåglarna som kvittrar till på morgonen. De kanske sjunger en sång eller diskuterar hur
fucked up vi människor är som förstör världen. Staden
har så många färger och det borde man ta vara på.
Vi är alla ett. Sluta exkludera och fokusera istället på
att integrera. Jag har alltid gillat färger men jag har
inte tagit upp en färgpenna och börjat måla. Jag gillar
starka färger för det lyser upp. Färgerna jag ser dagligen blir till en burk, en färgburk. Snart ska jag börja
måla och då ska jag måla upp Tensta

Färgerna som utstrålar dem kan jag inte blunda till då
varje barn bör uppmärksammas och höjas upp till skyn
men ibland känns det som vuxna inte vill att barnens
drömmar ska vara vid liv. Orsakerna kan vara både bra
och dåliga men färgerna som utstrålar varje individ
kan bli till en pusselbit som blir till en bild. Hänga upp
bilden och visa upp den till samhället kan nog ta oss
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