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Bilden har etsat sig fast på min näthinna. Jag önskar få hålla den kvar för den påminner om det allra
viktigaste. Vi sitter i bilen, du och jag. En helt vanlig dag. Jag har hämtat dig på skolan och nu sitter vi på
parkeringen utanför matbutiken endast några minuter bort. Vi orkar nästan inte kliva ur och dröjer en stund.
Vi lutar oss båda tungt tillbaka mot bilsätenas ryggar. Blickarna riktade mot fasadväggen framför oss. Rött
tegel och en jättelik reklambild på det leende ägarparet. Jag har försiktigt frågat om hur din dag har varit,
precis som jag alltid brukar. Som jag gör varje gång jag hämtar upp dig och jag hoppas innerligt att du skall
svara okej. Just den här gången, när du svarar, suckar jag mjukt och tänker högt. Jag är glad och tacksam för

att jag har tålamodet och lugnet. Du vänder dig mot mig. Jag känner hur du ser på mig när du frågar,
”Mamma, varför säger du Valle, Valle hela tiden?” Din röst är tillfreds och varm och den rör vid mig.
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Check out För Att Jag Älskar Dig To Make You Feel My Love Live by Ebba Forsberg on Amazon Music.
Recommended by The Wall Street Journal. Jag Alskar Dig Latt free Font What Font Is Download Jag Alskar
Dig Latt font. Find Ebba Forsberg För Att Jag Älskar Dig To Make You Feel My Love Live official song
lyrics When the rain is. Escúchalo en. Då vill jag va med dig i tusen år. Just den här gången när du svarar
suckar jag mjukt och tänker högt. Som pianist hade vi fantastiska Thomas Enroth det var en riktig ära att få

uppträda med honom. Hedef Dil Türkçe.
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