
Text:

You’ll never be the sun
Turning in the sky

And you won’t be the moon above us
On the moonlit night

And you won’t be the stars in heaven
Although they burn so bright

But even on the deepest ocean
You will be the light

You may not always shine as you go
Barefoot over stones

You might be so long together
Or you might walk alone

And you won’t find that love comes easy
But that love is always right

So even when the dark clouds gather
You will be the light

And if you lose the part inside
When love turns round on you

Leaving the past behind
Is knowing you’ll do like you always do

Holding you blind
Keeping you true

You’ll never be the sun
Turning in the sky

And you won’t be the moon above us
On the moonlit night

And you won’t be the stars in heaven
Although they burn so bright

But even on the deepest ocean
You will be the light
You will be the light

Překlad:

Nikdy nebudeš sluncem
Co se točí oblohou

A nebudeš měsícem nad námi
Při měsíčním svitem zalité noci

A nebudeš ani hvězdami na nebi
Ikdyž září tak jasně

Ale i na nejhlubším oceánu
Budeš světlem

Nemusíš vždycky zářit, když půjdeš
Bosý po kamenech

Můžeš být tak dlouho spolu
Nebo si jít vlastní cestou

A zjistíš, že láska nepřichází snadno
Ale taky má láska vždycky pravdu

Takže i když se shromáždí nejtemnější mraky
Ty budeš světlem

A když ztratíš tu část uvnitř
Když se k tobě láska otočí zády
Nechávajíc minulost za sebou

Ona ví, že se zachováš stejně, jako vždycky
Slepě tě držíc

Držíc tě věrným

Nikdy nebudeš sluncem
Co se točí oblohou

A nebudeš měsícem nad námi
Při měsíčním svitem zalité noci

A nebudeš ani hvězdami na nebi
I když září tak jasně

Ale i na nejhlubším oceánu
Ty budeš tím světlem
Ty budeš tím světlem
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