Piano

Intro (Emma)

Vers (Jesse P)

När allt känns fel
Har du en vän som alltid funnits där för mig
Ett liv, en sång, en sång
Men jag hoppas att vi ses när allting börjar om igen

Du förstod mig när ingen kunde älska mig
Jag var hopplös, men ville bara visa dig
Jag blev en bättre man och gav dig all min kraft
Började ta mitt ansvar fast jag grät varenda natt
Ville skriva låtar om framgång och succé
Jag ställde mig på scenen men jag visste det fanns mer
Vågade inte satsa, jag var rädd för din kritik
Men sanningen var den att jag älskar min musik
Stått för varje ord jag sagt, se vart du har tagit mig
Jag kunde valt en annan väg som hade dödat mig
Men ingenting kan stoppa det jag känner för oss nu
För även om du hatar mig så kommer jag till slut
Ta tillbaka varje stund jag har förlorat
Jag sluter ögonen och ser dig med din gloria
En räddande ängel som vakar över varje steg
Du gav mig liv, låt mig visa vad jag kan ge

Vers (Aslan)
Jag var 12 år, du var mycket äldre
Ville ha dig hela tiden men inte som vänner
Redan då visste jag att de skulle bli en längre
Period av mitt liv som inte skulle bli sämre
Så länge vi delade och kom överens
Kan titta tillbaka på saker och jag skäms
Saker som jag känner, för jag kämpar för din ära
Det andra som finns det är lätt och bära
Följde mina sidor med nånting som berör
Tankarna du tänker men som du inte hör
Livet fortsätter men hjärtat slutar inte slå
Finns fortfarande platser dit vi måste gå
Villkorslös kärlek är sanning bakom detta
Och låt mig dö först det är nånting som är äkta
Låter det djupt som kommer det bli djupare
Jag sluter mina ögon och jag hoppas på förlåtelse

Ref (Emma)
När allt känns fel och livet inte leker
Var du en vän som alltid funnits där för mig
Ett liv, en sång, livet har sin gång
Men jag hoppas att vi ses när allting börjar om igen

Ref (Emma)
När allt känns fel och livet inte leker
Var du en vän som alltid funnits där för mig
Ett liv, en sång, livet har sin gång
Men jag hoppas att vi ses när allting börjar om igen

