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Hej. 
Dig. 
Jag pratar med dig. 
Du, jag har något att säga. 
Berätta det rätta, tala ur mitt hjärta om det sanna. 
Stanna. 
En sekund. 
Stanna upp. 
Ge inte upp, låt mig hjälpa dig. 
Låt mig hålla din hand, sätta din värld i brand 
Jag finns i din verklighet. 
Din identitet har formats i min närhet 
Ljuset i dina ögon har jag tänt 
Ditt namn är känt för mig. 
Inget har hänt dig som inte jag känner till 

Jag har gett dig en identitet 
Och verklighetens grymhet har kanske fått dig att inte vilja veta det. 
Men jag vill att du vet. 
Jag är din pappa. 
Du är mitt barn. 
Och det har inget att göra med biologi, sociologi, om var du haft logi hela ditt liv 
Inte om hur din familj sett ut på jorden. 
Lyssna på orden: 
Jag älskar dig. 

För dig min älskade blev jag en frälsare 
För att du skulle kunna bli en del av min familj, mina nära. 
Säg ditt ja till mig. 
Tillåt mig bära dig, när livet försöker besvära dig. 
Tillåt mig ära dig, kalla dig min älskade och kära. 

Om du vill leva med mig som gav dig liv, kan jag alltid gå bredvid. 
Redo att strida för dig i din strid. 
Släpp in mig i ditt hjärta. 
I din smärta ska jag hela dig, 
I din glädje ska jag jubla med dig 
I din sorg ska jag omfamna dig 

Jag har inte gett dig modlöshet, jag har gett dig en rättighet 
Att kallas mitt barn 
Att ropa Abba Far! 
Att kalla mig Pappa 

Zappa inte bort mig 
Scrolla inte förbi 
Jag vill förändra ditt liv 
Jag vill aldrig att du ska vara ensam 
Jag kommer aldrig att överge dig 
Det är mitt löfte jag ger dig, 
Lita på mig. 
Våga bli en del av min familj. 
Nej, livet blir inte mindre oberäkneligt, inte mindre bräckligt, inte mindre upp och ner, 
Skillnaden är att jag alltid, 
Alltid kommer va med.
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