Gabriellas Song

Gabriella fängt neu an

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

Nun gehört mein Leben Dir
für die kurze Zeit hier auf Erden.
Meine Sehnsucht führte mich her
nach dem fehlenden Stück von mir.

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

Doch den Weg hier wählte ich selbst,
ahnte bisher nur einen Schimmer
von dem Himmel, an den ich glaub‘,
und doch will ich darauf vertrau’n.

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
(Oh, oh, oh...)

Ich will fühlen, dass ich lebe
und einst sagen kann:
Ich hab wirklich so gelebt,
wie ich tief in mir es wollte
und ich bin ein Gotteskind.
(Oh, oh, oh3)

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

Denn der Mensch, der ich wirklich bin,
war nicht tot, er hat nur geschlafen.
Und der Sturm hat ihn nun geweckt,
hat die Lebenskraft freigesetzt!

Jag vill leva lycklig
För att jag är jag
Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag

Ich will glücklich leben,
so wie Du es willst:
stark und frei und voller Lieb‘,
dass die Nacht flieht vor dem Licht.

Jag är här
Och mitt liv är bara mitt
Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där nånstans

Ich bin hier,
fang mein Leben nochmal an.
Meinen Himmel find‘ ich bestimmt,
wenn am Ende ich bei Dir bin.

Jag vill känna att jag levt mitt liv

Und ich fühle meine Lebenskraft!

