
Lever   Nu     
  

Refräng   1     
Tänker   på   allting   som   hänt   oss   
Alla   gånger   som   vi   bränt   oss   
Men   du   lever   nu  
Det   finns   stunder   som   det   känns   som   
alla   vägar   slutar   vänd   om   
För   du   lever   nu   
  

Vers   1     
Tänker   tillbaka   till   en   tid   istället   för   att   bara   va   
(Bara   va)   
Låter   saker   från   förut   alltid   påverka   mitt   sätt   att   va   
(Sätt   att   va)   
Kommer   aldrig   vara   den   som   stannar   kvar   i   det   som   va   
(Det   som   va)   
Nej   jag   har   ingen   tid   att   slösa   bort   min   energi   
  
  

Refräng   2     
Tänker   på   allting   som   hänt   oss   
Alla   gånger   som   vi   bränt   oss   
Men   du   lever   nu  
Det   finns   stunder   som   det   känns   om   
Alla   vägar   slutar   vänd   om   
För   du   lever   nu   
  

Vers   2     
Jag   ska   va   ärlig     
Har   alltid   haft   problem   
Varje   problem   är   nästan     
Alltid   the   same   
Bär   på   dem   
With   no   one   to   blame   
Bär   hela   världen     
Med   bara   mina   ben   
De   så   roligt   hur   
Vi   kan   komplicera     
Livet   
Mer   än   de   behövs   
Som   om   allt   redan   är   skrivet   
När   allting   som   behövs   
Är   omsorg,   medkänslan   
Lite   trust   
Kanske   lite   love   
Rena   upptäcktsfärden   om   du   frågar   mig   
Vänt   på   löven   



Hittat   love   and   
Skippat   på   alla   miss-sköten   
Tittat   noga   på   
De   som   vänt   på   
Sina   öden   
Vet   du   vad   jag   fann   
En   riktig   man   
Han   bara   tog   sin   
Chans   
Och   lärde   mig   sin   dans   
Och   låt   din   själ   träda   fram   
Jag   vet   att   du   kan   
Du   min   själfulla   man   
Det   klart   att   du   kan   
  

Refräng   3     
Tänker   på   allting   som   hänt   oss   
Alla   gånger   som   vi   
Tänker   på   allting   som   hänt   oss   
Alla   gånger   som   vi   bränt   oss   
Men   du   lever   nu   (yeyeye   yeyeye   ja   du   lever   nu)   
Det   finns   stunder   som   det   känns   som   
Alla   vägar   slutar   vänd   om   
För   du   lever   nu   (yeyeye   yeyeye   ja   du   lever   nu)   
Tänker   på   allting   som   hänt   oss   
Alla   gånger   som   vi   bränt   oss   
Men   du   lever   nu   (yeyeye   yeyeye   ja   du   lever   nu)   
Det   finns   stunder   som   det   känns   om   
Alla   vägar   slutar   vänd   om   
För   du   lever   nu   (yeyeye   yeyeye   ja   du   lever   nu)     


