
Hende: 
Livet er dejligt 
Livet er vidunderligt 
Livet kan ikke blive bedre nu 
For jeg har fundet ham 
Jeg har fundet ham der betyder alt 
Ham der betyder mere end familie 
Ham der betyder mere end venner 
Ham der betyder alt for mig 
 
Ham: 
Livet er dejligt 
Livet er vidunderligt 
Livet kan ikke bliver bedre nu 
Nej, det passer ikke 
For jeg ved ikke hvor hun er 
Ved ikke hvad hun laver 
Ved ikke hvem hun er sammen med 
Ved ikke om der er en anden 
 
Hende: 
Bare stol på mig 
Også når jeg ikke er ved din side 
Jeg kan ikke fjerne den smerte du føler 
Men din usikkerhed ødelægger sandheden 
Bare stol på mig 
Stol på hvad jeg fortæller dig 
Stol på hvad jeg gør 
Stol på jeg ikke vil gøre dig ondt 
 
Ham: 
Jeg stjal månen 
Jeg gjorde stjernerne levende 
Jeg viste dig hvordan man flyver 
Men du gjorde mig til den onde 
Jeg kæmpede for dig 
Jeg gjorde dig tryg om natten 
Jeg ville risikere mit liv for dig 
Men du gjorde mig til skurken 
 
 
 
 
 
 
 



Hende: 
Der er noget galt 
Min telefon er ikke min mere 
Mine venner er ikke mine mere 
Min familie er ikke min mere 
Mit privatliv er ikke mere 
Mit liv er ikke mit mere 
Men det er okay 
Jeg skal nok klare mig 
 
Ham: 
Hvorfor er du altid sådan her? 
Du er dig og jeg er mig 
Hvad er det for noget lort at fyre af? 
Er jeg din kæreste på den her måde? 
Du skubber mig væk! 
Jeg advarer dig 
Stop med at forvirre mig! 
Jeg gør det kun for din skyld 
 
Hende: 
Ansigt til ansigt 
Hjerte til hjerte 
Vi er så tætte og så langt fra hinanden 
Jeg lukker øjnene og kigger væk 
Men når jeg holder fast og er stærk 
Føles det næsten som om intet har ændret sig 
Føles det som om vi er startet forfra 
Føles det næsten som om vi stadig hører sammen 
 
Ham: 
Du er selv uden om det 
Det var dit eget valg 
Hvorfor tester du mig? 
Hvorfor skubber du mig væk? 
Hvorfor er du så kold? 
Hvor er din medlidenhed? 
Det var dit eget valg 
Du var selv uden om det 
 
 
 
 
 
 
 



Hende: 
Der er kun så meget jeg kan tage 
Til sidst knækker jeg 
Men når jeg ser dig  
Din tilstedeværelse - bider jeg mig selv i tungen og sluger min stolthed 
Lader som om jeg er okay 
Lader som om der ikke er noget galt 
Er det overstået? Kan jeg åbne mine øjne? 
Er det her det hårdeste? Er det her følelsen af at græde? 
 
Ham: 
Hvad har jeg gjort? 
Hvad er der sket? 
Er det for sent? 
Ja, det er det 
For sent for mig 
For sent for os 
Jeg kunne kontrollere alt 
Men jeg kunne ikke kontrollere mig selv 
 


