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Min käre son…
Vet du vars är din mor?
Jag längtar efter dig så stor
Hur du mår just nu?
Är andra snälla mot du?

Min kära dotter…
Du är så söt som socker
Alltid du ler och sover
När du vaknar är du som alpatser
Dina ögon blänker
Jag är med dig för evigheter

Min kära dotter…
Bli inte kär i nån
Och tro inte på nån
Var stark som din mamma

Min flicka du är mitt hjärta
Som mina ögon
Min dotter du glittrar mer än stjärnorna
Min dotter du samarbetar i mitt hjärta
Min dotter jag har inte någon att jämföra i denna värld
Min dotter jag uppmuntrar dig att ta hand om din själ
Min kära dotter jag hoppas alltid att du ska vinna

Min dotter du är den vackraste jag har
Min gulliga dotter dig är jag glad för
Du är den sötaste jag har
Du är den dyrbaraste jag vet
DU är den underbaraste jag har
Du är mitt allt

Min kära son…
Gör hur du vill
Fråga inte vad de andra vill
Hänga med snygga tjejer
Och bry dig inte om andra grejer
Lev ditt liv
Och ta hand om dina kompisars liv
Låt din kropp växa
Men glöm inte din läxa
Försök att vara en modig person
Och bli inte någon tråkig person

Du är min starkaste son
Och du ska alltid få lån
Du får väl göra vad du vill
Men inte med min bil
Du får leka i ditt liv
Men inte med min kniv
Jag blev så glad när jag fick dig vid min sida
Om jag hade en dotter

Hade jag berättat om mitt liv
Jag vill en sak dig giv
Vad som hände med mig
Min kärlek är familj och dig
Det spelar ingen roll var man bor
Bara man på kärlek tror

Kung i mitt hjärta
Vara snäll med alla
Jag vill att du ska vara
Snällaste kung bevara
Välja alltid rätta vägen
Allting är inte din egen
Förlåta andra så bra
Och glömmer de, leva bra
Hur många gånger du blir så här
I den här tiden och i den här världen
Lev ditt liv hur du vill ha det
Bry dig inte om hur andra vill sen

Min kära dotter…
Gråter inte
Världen går runt
Och det är så lite
Du kommer att ha
Många känslor
Bland annat kärlek

Som lämnar dig inte
Kärlek är så svårt
Men det låter inte
Min kärlek tar inte slut
Glömmer inte
Förstå jag älskar dig
Aldrig glömmer mig
Om mina kalla händer
Kunde inte trösta dig
Bli inte ledsen aldrig
Jag är alltid brevid dig

Min sötaste son, min lilla
Jag vill bli den snällaste kille
Var rättvis och klok
Och läs klok bok

Jag vet att livet är svårt min kära dotter
Men jag är din pappa och jag kämpar hårt
Om jag hjälper dig så livet blir inte så svårt

Min kära dotter…
När du blir stor
Jag vill att du läser min dikt
Jag vet att du är en vacker dikt
Min lilla ängel du är så söt
Jag vill krama dig hårt

Min kära dotter…
Det är regn och du är blöter
Då hoppas jag att du inte gråter
Var glad och strunta i idioter

Världen som du vill här
Du är fin so du är
Och jag är i dig kär

Min son börja läsa bok
Jag vill att du ska bli klok
Du gillar att skriva i dagbok
Gör något annat så att du inte blir en tok

Min lilla son…
Min vita fågel du är fri
På blåa himlen du är fri
Min lilla son
Mitt lilla lejon du är stark
I den här världen du är inte svag

