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          G                       Hm                C              G
Allt är tyst och vitt och stilla. Jag får sitta helt i fred
              Am                D7                G
med alla tankar, all förvirrad rastlöshet.
              G                         Hm                          C                     G
Och det känns som om du visste, där du från trädtoppen ser ner
           Am                    D7                       G
allt jag tänker, allt jag drömmer, vem jag är. 
      Em                     Hm                   C                  G
I en trygg och fridfull vardag går mitt liv sin stilla gång.
            Am                  D7                     G
Vad jag önskar jag var nöjd att ha det så!
              Am                    D7              Hm           E
Men en dröm om något mera för mig vilse, in i dimman: 
             C                  D7                  G
Något svart och vitt istället för det grå.

             C                  D7 Hm E
Refr: Måne, kan du säga mig, vad tjänar drömmar till? 
                         Am                 D7                    G

Ska jag pröva på eller ska jag stanna kvar?
                    C                    D7 Hm E

Mina känslor är för stora, jag vet inte vad jag vill.
                       Am             D7                   G

Ska jag aldrig finna ro hos det jag har?

              G                Hm           C                    G
2. Att få sitta och fundera mitt i silvret för sig själv.
         Am             D7               G
Acceptera om än inte helt förstå:
                G                  Hm                     C                      G
Hur kan drömmar bli till törne? Hur kan trygghet slås i kras
          Am                     D7                   G
av en brännhet längtan efter - ja, vaddå?
           Em           Hm             C                 G
Jag vill inte ha miljoner, inte status, inte makt.
           Am                  D7                 G
Riktigt vad det är, det vet nog bara du.
            Am                 D7                Hm              E
Och det är väl säkert bättre att det bara är en dröm.
            C                          D7               G
Ja, jag vet, men ska man leta, är det nu. 

           C                   D7
Refr: Måne, kan du säga mig...



             G                  Hm                  C                 G
3. Sluta ögonen och drömma, vara Där en liten stund.
             Am               D7                  G
Trygghet är att kunna öppna dem igen.
           G                    Hm               C                     G
Alltför rädd att bli besviken, för försiktig, kanske dum,
              Am              D7                  G
står jag tvekande på tröskeln länge än. 

          C                  D7
refr: Måne, kan du säga mig...


