
 
 

 

Let the river run Deixa que el riu corri 
 

Let the river run 
Let all the dreamers 

Wake the nation. 
Come the New Jerusalem. 

 
Silver cities rise 

The morning lights 
The streets that lead them. 

And sirens call them on with a song 
 

 
It ´s asking for the taking, 

Trembling, shaking, 
 

Oh my heart is aching. 
We´re comin´to the edge, 

Runin´on the water, 
Comi´n thru the fog, 

Your sons and daughters. 
 
 

We the great and small 
Stand on a star 

And blaze a trail of desire 
Throught the darkling dawn. 

 
It´s asking for the taking. 
Come run with me now, 

The sky is the color of blue 
You´ve never even seen 

In the eyes of Love. 
 

My heart is aching. 
We´re comin´to the edge, 

Runin´on the water, 
Comi´n thru the fog, 

Your sons and daughters. 
 

It ´s asking for the taking, 
Trembling, shaking, 

 
Oh my heart is aching. 

We´re comin´to the edge, 
Runin´on the water, 
Comi´n thru the fog, 

Your sons and daughters. 
 

Let the river run 
Let all the dreamers 

Wake the nation. 
Come the New Jerusalem. 

 
Oh come, the New Jerusalem. 

 
 

Deixa que el riu flueixi, 
deixa que tots els somiadors 

despertin la nació. 
Vine, nova Jerusalem. 

 
 Ciutats platejades s'aixequen; 

els llums del matí, 
els carrers que les guien 

i les sirenes les criden per a què acudeixen 
amb una cançó. 

 
Està demanant que la prenguin, 

tremolant, agitant-se. 
 

Oh, el meu cor està ferit/patint. 
Estem arribant a la vora, 

(al fil de la situació) 
corrents sobre l´aigua, 
passant per la boira, 

els teus fills i les teves filles. 
 

Nosaltres, els grans i els petits, 
ens posem en peu sobre una estrella 
amb el resplendor d'un camí de desig 

a través de l´alba de la foscor. 
 

Està demanant que la prenguin. 
Vine, corre amb mi ara. 
El cel és d’un color blau 
que mai has pogut veure 

en els ulls de l’amor. 
 

El meu cor està ferit/patint. 
Estem arribant a la vora, 

corrents sobre l´aigua 
passant per la boira 

Els teus fills i les teves filles. 
 

Està demanant que la prengueu, 
tremolant, agitant-se. 

 
Oh, el meu cor està ferit/patint. 

Estem arribant a la vora, 
corrents sobre l´aigua, 
passant per la boira, 

els teus fills i les teves filles. 
 

Deixa que el riu flueixi, 
deixa que tots els somiadors 

despertin la nació. 
Vine, nova Jerusalem. 

 
Oh vine, nova Jerusalem. 

 

 


