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Dom�dom�dom�dom... 

 

G                                                  Em 

  Tänd ett ljus och låt det brinna.   Låt aldrig hoppet försvinna. 

                C                                   D   

  Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 

G                                                 Em 

  Tänd ett ljus för allt du tror på.   För den här planeten vi bor på. 

   C                  D                     G   

  Tänd ett ljus,   för jordens barn. 

 

                     G                                Em   

  Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov. 

                      C            D                 G 

  Jag tror jag önskade,  att du var nära. 

                                      

  För en minut sen brann den, en sekund se'n försvann den. 

                       Em 

  Var det bara jag som såg? 

       G         Am                   C            D      Am            Em          C        D 

  På radion sjöng dom om fred på jorden.   Jag ville tro dom slitna orden. 

 

 

  Tänd ett ljus och låt det brinna... 

 

   

  Jag fick ett kort från Wyndham. Jag visste inte var det låg. 

  Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden. 

  Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg. 

  Föll för allting som vi drömmer, föll för att vi aldrig glömmer. 

 

 

  Tänd ett ljus och låt det brinna...  

 

          D   C                    G 

  God jul  och gott nytt år! 

                                             Em                                    D         

  Lova var rädd om dig själv. Det är den hälsning du får. 

 

G                                                  Em 

  Tänd ett ljus och låt det brinna.   Låt aldrig hoppet försvinna. 

                C                                  D   

  Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 

G                                                 Em 

  Tänd ett ljus för allt du tror på.   För den här planeten vi bor på. 

   C                  D                   G     Em          C                D                     G   

  Tänd ett ljus,   för jordens barn. Åååh! Tänd ett ljus,   för jordens barn. 
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