
Ser du månen där du är ikväll  
av Thomas Stenström 

Nånstans så är det natt just nu, nånstans så är det dag 
Håller andan när jag tittar ut och minns all tid som var 
Varje gata bär på nåt, även när du är långt bort 
Tänd ett ljus och lys upp natten, för allt vi inte sagt än 

Ser du månen där du är ikväll? 
Ta min hand så tar vi ner den 
Ser du solen bakom höghusen? 
Blundar du är vi tillsammans igen, blundar jag är vi tillsammans igen 

Jag tror jag lärt mig flyga nu utan vingar som du sa 
Rakt ut i mörkret ner mot stadens ljus, lyser allt vi lämnat kvar 
Allt kan försvinna på en sekund, så kom och sätt dig här en stund 
Tänd ett ljus och lys upp natten, för allt vi inte sagt än 

Ser du månen där du är ikväll? 
Ta min hand så tar vi ner den 
Ser du solen bakom höghusen? 
Blundar du är vi tillsammans igen, blundar jag är vi tillsammans igen 



Voices 
av Tusse 

There's fire in the rain but we'll get up again 

We’re thousand miles apart, but we'll overcome 

I'll never let you down, world is turning us around 

But I feel it in my heart, let's make a brand new start 

 Can't stop us now, forget the haters 

 Get up and live and make it matter 

 There's more to life so go ahead and sing it out 

Can you hear a million voices 

Calling out in the rain? 

You know we've got a million choices 

So go get out and let it rain 

A million voices, voices… 

There's fire in the rain and I can feel your pain 

Painting all the scars in the colors of change 

Don't let them hold you down, don’t let them hold you down 

Go shooting like a star, the star you are 

 Can't stop us now, forget the haters 

 Get up and live and make it matter 

 There's more to life so go ahead and sing it out 

Can you hear a million voices calling out in the rain? 

You know we've got a million choices, so go get out and let it rain 

A million voices, voices… 

Can you hear them…? 

Can you hear a million voices calling out in the rain? 

You know we've got a million choices, so go get out and let it rain 

A million voices, voices…


