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Som idug dered pekop spind,

skrø be erlig glæ den et

som tå påren duen kind,net så

sæl somt jeø enblik nat, da

bar net blir denveri sat med sag te klynk og græ den.

Som dug i edderkoppespind,
som tåren på en dunet kind,
så skrøbelig er glæden
et sælsomt øjeblik den nat,
da barnet blir i verden sat
med sagte klynk og græden.

Der står vi så i flok og rad
og mærker glædens boblebad,
og undres og beundrer:
Fra smertens sorte undergrund
til efterfødslens stjernestund
er bare få sekunder.

Velkommen verdensborgerbarn!
En indfødt klog og uerfaren
er født med krop og sanser.
Og voksne mennesker blir små
ved tanken om, hvad du skal nå
fra nu, til livet standser.

Din gave er, at du er til:
en mulighed, et puslespil,
en stjerne i sin bane.
Et rødt og rynket lille myr
men li'som i et eventyr
blir ælling til en svane.

Du ligger sovende og varm
beskyttet af en voksen arm
og uden garantier.
Men skulle livet te sig grumt,
vi iler til og håber stumt,
vi løber en befrier.

Løb ud og sæt et varsomt spor
på denne sære, runde jord,
så nogen ser, du var der.
For vil du ha' det hele med,
så find en ven at dele med
blandt verdens milliarder.
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