Perfekt!
Om alla hade mat
då skulle allt vara bra
Om alla hade kläder
då skulle allt vara bra
Om det inte skulle vara krig
då skulle allt vara ra
Om alla skulle ha vänner
då skulle allt vara bra
Om alla hade allt
då skulle världen vara perfekt
Linda Eklund 6 b

Kullen
Det finns en kulle som är fin och bra
man kan gå till den kullen när man är ledsen
den kullen finns på ett hemligt ställe
de flesta vet var den fina kullen finns
den kan göra så alla blir glada
den kullen tycker jag om
Morteza Emarestani 4 b

Våga
Våga
jag tycker man ska våga
vara som man själv är
Våga
det blir bäst at våga visa
vem man är!
Man ska inte låtsas vara nån man inte är
annars kan det inte bli som man tänkt
den dagen som sanningen kommer fram!
Sara Wall 4 b

Jag såg solen
Jag såg solen, månen
stjärnorna och floden
i dig
Jag såg himlen och ljusets
stjärna
i dina ögon
Men jag nådde aldrig sorgen
du hade i ditt hjärta
För din mun log mot mig
varje dag
Maria Ablahad 9 a

Människor är lika
Vi människor är lika
Även fast det inte
ser så ut
Varför ska vi kriga?
Blod som rinner hit och dit
Varför?
Det finns ju inte något att kriga om
Jorden tillhör ju alla
Eller hur?
Camilla Göller 4 b

Om nån puttar mig
Om nån puttar mig
ska man fråga:
Var det med mening?
Sen ska man inte
putta tillbaka
Man ska strunta i honom
och bara gå ifrån honom
Om nån retas
ska man inte retas tillbaka
Ha tålamod
svälj tre gånger
Silas Cagatay 3 b
När du ser på mig
När du ser på smälter jag som glassen i din mun
När du ser på smälter jag som glassen i din mun
Jag hoppas jag har erövrat ditt hjärta
Precis som du har erövrat mitt
Jag älskar allt du älskar och hatar
Jag älskar dig, din själ och kropp
När du ser på smälter jag som glassen i din mun
smälter jag som glassen i din mun!
Och du tänder mig som en tändsticka tänder på ett ljus
Och du tänder mig som en tändsticka tänder på ett ljus
Jag litar på dig med hela mitt hjärta
precis som du kan lita på mig
du visar dina känslor och jag flyger
på vingar upp till himmelen
Ja, du tänder mig som en tändsticka tänder på ett ljus
som en tändsticka tänder på ett ljus!
Connie Bisereko 8 b

Sverige
Sverige är frihet
vi slipper all krighet
vi slipper vapen och slag
vi följer en lag
om vänskap
Feti Epyildrim 6 a
Ondskan och glädjen
Ondska är som en mask
som gräver i hjärtat
Glädje är som duvor
som flyger högt
Cédric Nyberg 5 b
Husdjur
En vän är som ett husdjur
Som en hund
Som inte bits
Som en igelkott
Som inte sticks
Som en orm
Som inte har gift
Richard Kustus 2 c
Snön
Jag tycker om snön
För den är vit och bra
Vintern är bättre än sommaren
Jag kan åka pulka
Jag blir aldrig kall av snö
Jag blir kall av solen
Abdallah Kridih 3 c
Bördan
Det är en börda som jag bär
Att inte få ara den jag är
Utomlands är jag en främling
I mitt hemland är jag ingenting
Evin Baksi 9 a

Min hund i Tunisien
Jag tycker om is
Jag leker med mina kompisar
Snön faller
Jag drömmer
om min hund i Tunisien
Jag önskar att min hund var här
men det är den inte
Bilal Kridih 1 c
Handen
Den lilla handen passar
i den stora handen
den stora handen passar
den lilla handen
när de går ut på gatan
Derja Tiippana 5 b
Du vet inget om vänskap
Du vet inget om vänskap
Du vet ej
vad ordet vänskap betyder
en vän man kan prata med
om allting
någon som lyssnar och förstår
och någon man litar på
alla behöver en vän
du också min vän
en dag kommer du att förstå
vad dessa ord betyder
Suleyman Kilinc 7 b

Jag önskar mig
Jag önskar mig en liten katt
Jag önskar mig en kompis
som heter Lena
Jag har ingen katt
Jag har ingen kompis
som heter Lena
men jag kan få
Hamdi Hassan Mohammed 2 b

Skymningen
Soluppgången,
nyckeln till framtiden
till allt som ska hända
till allt man inte vet
Solnedgången
nyckeln till igår
till allt som har hänt
dåligt eller bra
Detta har hänt
i flera miljoner år
men forfarande tycker man
det är det vackraste
Maruzzella Gonzalez 6 a
Inom mig
Jag känner sorg inom mig
Om du såg in i mig
så skulle du se sorg
och smärta
Jag önskar att du såg
inom mig
Snälla!
Försök!
Oscar Rönnskog 4 a
Alla barn
Alla barn på denna jord
Ända från syd till nord
De ska inte bara slita och dra
Lite roligt borde de få ha
Kanske lite gunga
Eller lite sjunga
Ja alla borde ha det bra
Maria Monciu 3 c

