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[Schwedisch]

Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått

Det är ändå vägen jag valt
Min förtröstan långt bortom orden
Som har visat en liten bit
Av den himmel jag aldrig nått

Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till

Jag har aldrig glömt vem jag var
Jag har bara låtit det sova
Kanske hade jag inget val
Bara viljan att finnas kvar

Jag vill leva lycklig för att jag är jag
Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag:
Jag är här och mitt liv är bara mitt
Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där nånstans

Jag vill känna att jag levt mitt liv

[freie Lautschrift]  å = o wie in 'song'
zum einfach Mitsingen

De är nü som livet är miet
Jå har fot en stund här po juurden
O min längtan har fört mei hit
De jå soknat o de jå fot.

De är ändo wägen jå wolt
Min förtröstan lungt bort om uurden
Som har visat en liten bit
Aw den himmel jå aldri nåt.

Jå will schänna, att jå lever
All den tiid jå hår,
Skajå leva som jå will !
Jå will schänna, att jå lever
Veta att jå rää-ker till.

Jå hår aldri glömt vem jå wåår
Jå hår bora lutit de so-wa
Kansche hadde jå inget bål

 Båra wieljan at finnas kwår.

Jå will leva lücklich får at jå ir jå
Kunna wåra stark o frie,
Se hür natten guur mu daag:
Jå ir här, o mit liev ir båra miet
O den himmel jå trude fanns
Skå jå hidda-a där nonstans

Jå will schänna at jå leevt mit liiv.


