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Det är bra att ha en syster 

Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att 

hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne 

något så vet jag att hon finns där för mig. 

 

Jag är glad 

Jag är glad att jag har min familj runt mig. Och att 

jag finns för dom. Dom betyder mycket för mig. 

Jag är mycket glad att jag har värdens bästa 

föräldrar.  

 

Jag tycker det är bra 

Jag tycker det är bra att vi ha sjukvård. Det är 

mycket att göra på ett sjukhus. Där kan 

patienterna få hjälp att bli friska. Jag skulle önska 

att det kom in mer personal på lasarettet. 
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Mitt dröm yrke 

Mitt dröm yrke är att bli sömmerska, där jag kan 

lära mig att sy kläder med mera. Det är svårt att 

hitta såna här  kurser. Jag vill lära mig att sy kläder 

för att jag tycker det är intressant med kläder med 

mera. Då skulle jag vilja sy gamla kläder av dagens 

tyger. Detta är mitt dröm yrke. 

 

 

Jag håller på att spara till en hemlig present. 

Jag håller på att spara till en hemlig present. Det 

är bara jag som vet vart jag ska spara till. En 

hemlig present kan man ge bort till någon man 

tycker om. 
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Om jag spelade teater 

Om jag spelade teater så skulle jag önska att jag 

fick en roll där jag får spela en kille. jag tycker det 

skulle vara roligt. Då kan jag ha roliga kläder som 

killar använder. Då får man träna mycket när man 

ska spela kille. Det svåraste är att prata som en 

kille. jag hoppas alla få ett bra skratt när jag spelar 

min roll.  

Lär dig sparka boll 

Lär dig spaka boll lär dig gå. heja på Mjällby i år. 

  

Jag tycker om att dansa 

Jag tycker om att dansa till dansmusik med mera. 

Jag kom så väl ihåg när han frågade om jag ville 

dansa med honom. Då svarade jag ja tack. Han var 

mycket duktig på att dansa. Det var bra musik. Jag 

känner mig som världens gladaste kvinna. 
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Hava har en stor dröm 

Musikgruppen Hava har en stor dröm att få 

uppträda inför en stor publik på 

Östersjöfestivalen. Vi få träna länge för att vi ska 

nå denna dröm, som vi har tillsammans. Då ska vi 

spela våra egna låtar. 

 

                           Han frågade mig 

Det var en novemberdag när han frågade mig om 

jag vill flytta ihop med honom. Då svarade jag att  

det vill jag. Jag glömmer aldrig den dagen när vi 

flyttade ihop. 
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Min dröm bil 

 

Jag drömde att min dröm bil var en röd Cadillac. 

Årsmodellen var 1936.  Jag kommer aldrig att ha 

råd att köpa min dröm bil. det är bra att man ha  

en dröm. 

 

Min favorit nalle 

Jag har en favorit nalle som heter Sven.  Jag har 

den när jag  sover. Min favorit nalle har namnet 

Sven efter min farfar. Den betyder mycket för mig.    
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Han såg in i mina ögon 

När han såg in i mina ögon så sa han till mig aqtt 

jag hade dinna ögon. Jag har stora känslor för 

honom. Han har också känslor för mig. 

 

Glöm dina ex 

Glöm dina ex det var inta bättre för. Jag har bättre 

förhållande i dag. Jag är mycket gladare än jag var 

då. 

 

När jag såg honom första gången 

När jag såg honom första gången så började mitt 

hjärta slå inom mig. När han såg mig första gången 

så började hans hjärta bultar inom honom. Jag har 

haft känslor för honom länge. Då sa han det har 

jag också för henne. 

 

 



7 

 

Jag kom ihåg 

Jag kom så väl ihåg när min lillebro sa till mig 

storasyster jag vill bli präst. Det är mycket jobb om 

man vill bli präst som min lillebro vill bli. Jag är 

glad att min lillebro berätta att han vill bli präst 

när han blir stor. Jag är säker på att han få viga ett 

par som ska gifta sig eller att döppa ett barn. 

 

Jag kan inte leva 

Jag kan inte leva utan honom. Jag har en känsla att 

han känner lika dant. Kärleken är äkta. Vi kan inte 

leva utan varandra.  

 

Blommor 

Blommor är fina när dom står i en vas. Man kan ge 

bort blommor till en man. Och till en vän. 
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Jag tittade in hans rumpa 

Jag tittade in hans rumpa och hans ögon. När jag 

såg honom gå från dans banan. Hjärtat bultar 

inom mig. Han sa till mig att jag var vacker. Då sa 

jag till honom att han var snygg. Jag kom så väl 

ihåg den gången. Jag har känslor. 

 

 

Jag önskar mig en 50 tals klänig 

Jag önska mig en 50tals klänning med vita pricka 

på. Och ett par fina skor. Det är roligt att dansa till 

50 tals musik. Jag är helt säker på att Håkan hade 

tyckt att jag var fin i en 50 tals klänning. 
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Hon fick svaret nej 

När jag kom till skolan, så satt jag jämte en tjej i 

min klass. Vi hade matematik. Vi fikade på rasten. 

Då tittade hon på mig.  Hon frågade chans på mig. 

Då fick hon svaret nej av mig. Ibland kan kärleken 

var orättvis.  

 

Jag kom så väl ihåg den gången 

När jag såg honom första gången. Han sa till mig 

att jag var vacker. Mitt hjärta bultar. Då sa jag han 

var snygg. Jag har känslor för honom. 

   

Hon betyder mycket för mig 

 Jag har känslor för henne. Hon betyder mycket för 

mig. Mitt hjärta bultar inom mig när jag tänker på 

henne. Hon betyder mycket för mig. Jag har en 

känsla att hon känner likadant som jag gör för 

henne. 
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Jag skulle villa skicka in låt 

Jag skulle villa skriva en låt som jag skulle villa 

skicka till ett band  och dom får göra om den. Det 

skulle vara roligt om det blev sant. Bandet som 

skulle få den heter Playtones. Jag hade blivit 

mycket glad om dom hade tagit i mot den låten. 

 

 

Dansa 

Det är roligt att gå ut och dansa med kompisar. 

Det spelar ingen roll vad det är för musik. Vi 

dansar ändå. Vi är många som dansar. Musiken är 

bra tycker jag. Musiken är från 60- och  70 talet. 
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Jag ska gå på bröllop 

Det ska bli roligt att gå på bröllop. Jag har fjärilar i 

magen. Det blir en sommar dag nästa år. Det är 

vackert med bröllop tycker. Alla har fina kläder på 

sig. Det kommer bli en stor fest. Det kommer bli 

roligt. 

 

Jag sitter i min soffa 

Jag sitter i min soffa och tittar på en kärleks film. 

Jag tycker filmen är bra. Det är bra film musik i 

filmen. Det är skönt att sitta i min soffa. Jag sa till 

mina vänner att ni måste se dena filmen för den är 

så bra. 
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Jag är glad att dom finns runt mig 

 

Jag är glad att jag har mina vänner och min släkt 

runt mig. Det är härlig känsla att dom finns vid min 

sida. Jag finns vid deras sida också.  Kärlek och 

vänskap och framtiden finns här. Jag är glad att 

dom finns här runt mig. 

 

Man kan inte ha råd 

Jag önskar att jag hade pengar så jag hade råd till 

det jag vill göra i min framtid. Jag  kan inte ha råd 

till allt.    
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Sommaren 

Jag tycker om somnaren för då kan man bada och 

sola på stranden. Jag bjuder på mitt sällskap på 

Dry Martini när vi sitter på stranden. Sommaren är 

fin tycker jag. Solen är vacker när den skiner från 

den klarblå himlen. Jag skulle önska att man kunde 

dela sommaren med någon man tycker om.   

 

 

Man kan inte 

Man kan inte tycka om alla människor. Man kan 

inte heller hata alla människor. Jag brukar ge mig 

dom härråden till mig  skälv. Orden stämmer 

faktiskt. 
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Hennes blick 

Du möter hennes blick när hon går för bi dig. Och 

ditt hjärta bultar som kärlekens musik 

runtomkring dig. Han kommer aldrig att glömma 

hennes blick när hon går för bi. 

Jul 

 Nu är det snart jul och jusen dom lyser i granen. 

Jag kan känna doften av Gorthons glögg inne i 

köket. Det ligger många julklappar under granen. 

Alla har fina kläder på sig. Julen är vacker tycker 

jag. Till er alla vill jag önska en riktig god jul.  

Lilla Jesusbarn 

Lilla Jesusbarn, som ligger där i vaggan.  Jag vill sy 

ett litet täcke till dig med fina mönster på. På 

bordet står det en vas med många blommor i och 

hela värden tänker på dig. Tack för att vi får fira 

julen med dig.  
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Leker 

Jag leker med hunden Curry. Han tittar på mig. 

Min lilla hundvän, jag tycker om dig. 

Hundvänskapen blev lång. Det är så roligt att leka 

med dig. Currys päls värmer mina händer. Det är  

vi två. Du finns alltid i  mina tankar.   

Första gången 

 Jag kommer så väl ihåg den första gången jag blev 

kär i honom. Jag vågade inte säga till honom att 

jag var kär i honom med en gång. Jag bestämde 

mig för att  Jag skulle skriva  en dikt till honom 

istället,  där jag talar om hur mycket jag känner för 

honom. Kärleken är vacker tycker jag.  
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Sexig 

Jag tycker han är så sexig. Jag har en känsla att 

han tycker lika dant om mig. Han har så fina ögon 

tycker jag. Kärleken finns där. En sådan sexig kille 

kan jag inte mot stå honom. Jag kan fantisera om 

honom. Man brukar ju säga: Se men inte röra. 

Men jag kan inte låta bli att röra honom. 

Känslorna finns där. Han är så sexig tycker jag.  

 

Grundens snyggaste tjejer 

 När killarna i Grunden ser Grundens snyggaste 

tjejer gå förbi så börjar dom att vissla på oss. 

Grundens snyggaste tjejer tycker att killarna i 

Grunden är snygga. Det är inte helt fel att ge en 

komplimang.    
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Känna 

Jag kan känna hans händer på min kropp. Det är 

en härlig känsla när han rör mig. Kärleken är röd.  

Jag har en känsla att han  känner likadant när jag 

rör honom. När han står inne i badrummet så 

flödar fantasierna inom mig.  Jag tycker det är bra 

att fantisera om en passion som man tycker 

mycket om.    

 

Farmor 

 Jag tycker om min farmor. Hon stod mig mycket 

nära. Farmor brukade berätta olika historier när 

hon var liten.  Jag tycker det är mycket intressant   

när hon berätta det för mig. Det fins en mycket 

stor vänskap mellan mig och min farmor.  Jag har 

en favorit  rätt och det är farmors morotssoppa. 
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  Jag ser något 

Helt plötsligt så får jag en känsla att det är någon 

bakom mig. När jag vänder mig om så finns det 

ingen där. Jag får en känsla att jag kan se vart 

personen har för kläder på sig, mer ser jag inte.  

Usch vad kusligt, tala om att man får kalla kårar på 

sin rygg.    

 

Julen 

Jag kan se julgranen lysa med sina lampor, jag kan  

se när farfar sätter upp julstjärnan i granen. Det är 

fint med många julklappar under granen. Jag kan 

känna doften av glögg och pepparkakor med 

mera. Julen är vacker tycker jag. Det är roligt att 

fira jul med dom man tycker om.  



 

 19 

 

 

 

Till tomten 

 Min lillebror försöker att och skriva en önskelista 

till  tomten. Han önskar sig en  leksaksbil i julklapp. 

Då skrev min lillebror så här att den var tvungen 

att vara svart. Jag undrar om tomten hinner med  

att läsa min lillebrors önskelista. 

 

 

Flaggdag 

  Jag tycker det är fint när dom hänger upp 

svenska flaggan på flaggstången. I dag kommer 

man se fina kläder på tv. Jag tycker det är fint att 

titta på Nobel middagen på TV. Jag tycker dom har 

fina kläder på sig. Dom får dansa hela natten lång.     
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Mina Nyårslöften 

Jag har  fyra nyårslöften i år. Jag har sagt till mig 

själv att jag ska jobba mer med Grunden. Spara 

pengar till något jag tycker är roligt. Och att ringa 

morfar oftare. 

 

                                 Tjej kväll 

Jag och mina två vänner hade en tjej kväll hemma 

hos mig. Vi åt salad och drack läsk. Det var mycket 

roligt tycker jag. Vi tittade på film också. Det är 

trevligt att ha en tjej kväll. Vänner kan prata om 

olika saker. Delta är den bästa tjej kväll jag har 

haft på många år. 
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Jag firade in det nya året 

Jag firade in det nya året med mina vänner. Vi var 

fem personer. Vi hade mycket trevligt vi åt också 

smörgåstårta. Det var mycket gott tycker jag. Sen 

gick vi på en efter fest. Då blev vi flera vänner som 

firade i hop. Det var mycket roligt.  Jag hoppas att 

vi kommer fira tillsammans i Karlshamn nästa år .  

 

 

 Bröllop i sommar  

 

 Det ska bli soligt att gå på bröllop till sammans 

med min kille. Vi kommer har fina kläder på oss. 

Det kommer att bli många gäster på bröloppet. Vi 

kommer äta god mat. Det kommer bli trevligt. Det 

är inte var dag man bli bjuden på bröllop. 
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Jag vill vara hos dig just nu 

Jag  önskar att jag var där du är nu.  Jag känner 

mig så ensam när du inte är här.  Jag vill vara hos 

dig.   Kärleken finns där.  

 

IFK 

Jag  är säker på att IFK kommer ta en guldmedalj 

en gång i framtiden. Jag kommer att heja på IFK. 

Det är ett mycket bra lag tycker jag. Fast jag inte 

är med i fotbollen så kommer jag att hålla mina 

tummar för IFK.   

 

 

 



 

 

 

 


