
Naimamelodin 
 

"Det finns inget jag tycker om så mycket som 
att se en ung människa se världen som den faktiskt är" 

 
 
 

Underbar var jag ännu 
 

Underbar var jag ännu 
inga tankar styrde mig 

Naima var bara ett flicknamn 
som inte gällde mig 

Tankar ljuva och raka 
allt det främmande log mot mig 

Allting var som i en saga 
spår av oro syntes ej 

 
Det är inte så längre nu 

allt har svalnat 
och en oro grep just mig 

Naima har gjort mig svarslös 
Jag ett tomt skal så nervöst 

 
Vad ska detta tjäna till? 

 
 
 

En lektion i ansvar 
 

Handlade igår i affären 
Köpte det jag behövde för min färd 

Såg dig i kassan med en kund 
ställde mig i kön och kände mig dum 

 
Du är den jag alltid velat ha 

tänkte jag en väldig massa dagar 
Men nu är jag stor nog att förstå 

att känslor som man har alltid förgås 
 

Hörnet med min kasse gick jag runt 
där väntade Naima på mig jag blev stum 

"Har du tid en stund så kan du få 
en önskan uppfylld" 

 
Ref.: 

Kan du hjälpa mig att bli ren? 
Bli som en lycklig fågel. Kan du det? 
Jag vill flyga utan ansvar runt och se 
hur allting är som förr. Kan du det? 

 
"Ansvar är ett ok som få förstår 

Det kan inte delas utan sås 
när mamma pappa lämnar dig att gå 
din egen valda väg bäst du förmår" 

 
 
 



http://www.naimachat.se 
 

Emotional: Jag tänkte berätta en sak som Naima drömde till mig i natt. Hon sa att man alltid ska se de 
man möter på gatan i ögonen och samtidigt göra Naimatecknet. Jag provade i morse när jag 
gick till skolan. Det var åt en ensam gubbe som såg helt uppgiven ut. Jag tror det fungerade. 
Han såg i och för sig rätt rädd ut först men sen log han lite.  

 
Victoria: Jag har haft samma dröm och gör det också ofta när jag är ute och går. Helt grym känsla. 
 
Sanno: Ursäkta...jag kanske trampar i klaveret nu men vad är Naimatecknet för något? Har följt 

med ett tag och kan rätt mycket om Naima faktiskt men Naimatecknet har jag aldrig hört 
talas om. Please, upplys mig! 

 
Emotional: VA? Vet du inte vad Naima tecknet är? Ok det känns löjligt att beskriva i ord men va fan. Så 

här gör man: Kyss högerhandens pek- och långfinger. För sedan de kyssta fingrarna över 
ditt vänstra öga. Voila! Det låter enkelt men du måste träna mycket innan det känns rätt. 
Fokusera på alla de små rörelserna. Berätta för alla du känner.  

 
Sanno: Tackar! Det kändes bra när jag provade nu framför datorn. Men jag måste nog öva mer tror 

jag innan det känns rätt. 
 
Victoria: Emotional, du är och har alltid varit sitens drottning! En fråga som du garanterat vet svaret 

på. Vad är det nu Naimatecknet symboliserar? Jag har läst det någonstans men glömt. Tack. 
 
Emotional: Det finns mycket att säga men...kort sagt så symboliserar det allt som Naima står för. Jag 

vet att det inte är mycket till svar men det är bättre om du tar reda på det själv. Googla 
"Naimatecknet" eller "Naima's sign" så får du veta mer. 

 
 
 
True: Hej, är det någon som känner igen sig i dikten jag skrev igår? Här är den: 
 
 Flickan bredvid mig på sängfesten  
 såg mitt trötta öga och frågade varför 
  
 Svaren ville inte komma ut 
 
 Utan ord delade vi sången 
 om hur Naima aldrig dör 
 
 Sedan tyst i nån minut 
 
 När mitt andra öga fuktades 
 hon vågade till slut 
 Kyssa mina ögon ömt 
 och viska: "Jag och du" 
  
BigBoy: Den var jättefin. Självupplevd eller bara påhitt? Hur som helst gav den mig nåt. Har du inga 

fler dikter? 
 
Victoria: Du har orden i din makt, min vän. Har du flickvän? Om du har det så är jag jävligt 

avundssjuk på henne. 
 
BigBoy: Ta mig istället. Jag är singel. 
 
Victoria: Vem är du då? Beskriv med tre ord. 
 
BigBoy: Snäll, snygg och Naimaälskare. Och du då? 



Victoria: Självupptagen, ful och Naimahatare. Nå? Är du intresserad? 
 
BigBoy: Spännande...vad har du för mailadress? 
 
Victoria: airotciv9876@endless.com 
 
 
 
True: Vad menar Naima egentligen? I natt drömde hon till mig och tecknade i mitt skrev: "Det 

finns inget jag tycker om så mycket som att se en ung människa se världen som den faktiskt 
är". Jag vill förstå vad hon menar. Kan nån hjälpa mig? 

 
Emotional: För mig betyder det att hon uppmanar dig att akta dig för det vuxna. Kanske har du vuxit 

upp lite för fort på sistone, eller? Jag har funderat på det där att hon tecknade det i ditt skrev 
men inte kommit på någon bra förklaring än. 

 
True: Ja...hennes ord förstår jag också men varför i mitt skrev. Jag förstår inte. Det är så svårt att 

släppa det. Finns det ingen annan som kan hjälpa mig? 
 
 
 

Du, min Naima 
 

Ensam väg genom människofyllda rum 
Den eviga längtan stum 

 
"Vad är klockan?""Den har slagit tre." 

Någon svarar och jag försöker le 
 

Löjlig är världen och löjlig är jag 
Pratar gör alla men stum är jag 

 
Berättarröst: 

Hon tömmer sitt glas vin 
Festen kunde varit så fin 
Bekantas skörhet ack så rå 
Den tvingar henne att gå 

 
Staden utanför grå och arm 

men strandens grönska len och varm 
 

I år jag tänkt på dig, min vän 
Ta mitt förslag här och säg 

Vill du till hösten med mig fara 
du, min Naima underbara? 

Vår resas mål ovisst 
Två människors kompromiss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi lämnar staden och går mot stranden 
 

Lämnar stan och går mot stranden 
Du och jag 

Solen strålar len och varm 
Mot vår hud 
Mot vår hud 

 
En siluett i fjärran 

klättrar upp i en alm 
Nu när dagen försvunnit bort igen 

ska vi tre ses 
Du, jag och hon 
Du, jag och hon 

 
Bladen skälver tyst 
Vi under almen står 

Blickar upp mot skyn 
Ställer frågor till vår vän 

 
Hur ser ens ansvar ut när man har det bra? 

Behöver man någons omsorg bara när man känner sig svag?   
 
 
 

Små människor utan hår 
 

Små små männsikor utan hår 
och utan något som består 
Går uti en ring och sjunger 

om det trista som är deras lott 
här utpå jordens rund 

Fåglar genom luften far 
Alla tittar upp på dem och gläds 

men visar ingenting 
Sången har nu nått sitt slut 

men dansen fortgår utan ord 
 

In från höger kommer nu 
en grupp av vita väsen 

Annat språk och annan dräkt 
de följer med i dansen 

Vem är dessa främlingar? 
Och varför har dem kommit hit 

Jag vill älska med en av dem 
Tänker nån men visar ingenting 

 
Sången börjar igen hos någon 

de andra följer efter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On the beach 
 

On the beach between two rocks 
he kneeled before a chair 
On the chair sat a woman 
with her eyes fully closed 

and sang for meaning in life 
she sang for meaning in life 

sang for meaning in life 
 

On the hill by the beach 
stood a group of old women 

They stared at the couple between the rocks 
Never before had they heard 

Music sounding so pure 
and they prayed for Naimas help 

 
She took out her watch 
from her blue silk shirt 

and told him that time hadn't stopped 
With his eyes still on hers 

he mumbled ok 
and teardrops fell from his eyes 

teardrops fell from her eyes 
teardrops fell from their eyes 

 
The sea filled with snakes 
Craving and sounding like 
rattling chains in the night 

Overwhelmed by shame and guilt 
they returned through the shivering night 

returned through the shivering night 
returned through the shivering night 

 
 
 

Naima tecknar i ditt skrev: Kärlek ger vila 
 

Kärlek ger vila 
Kärlek ger tröst 

Kärlek ger styrka 
i klenaste bröst 

Kärlek är ett 
Kan aldrig bli två 

Kärlek är lätt 
och svårt att förstå 
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