
Öga för öga

em
Ja, älskar dig, det gör jag än
          am                   G                     D                         em
Det går aldrig över, den sanna kärleken
             G                 D                       em
Man kratsar i askan där eldarna brann
                        G                D         hm               em       
Nu är det öga för öga, tand för tand

em
Din värld blev inte min
          am                        G                     D                            em
Du öppnade en dörr, men jag gick inte in
 G                         D            em
Märkte inte hur vi gled ifrån varann
                        G                D         hm               em       
Nu är det öga för öga, tand för tand
G                 D         hm               em       
Öga för öga, tand för tand

em
Historien upprepas på nytt
am                                  G                                D                            em
Först när det är över kan man se vad det betytt
G                           D                             em
Tristan och Isolde, tömde bägaren, minsann
                        G                D         hm               em       
Nu är det öga för öga, tand för tand

em
I var sin båt på Glömskans älv
           am              G            D                    em
Där var och en får klara sig själv
 G                              D               em 
Hoppas att vi tar oss torrskodda i land
                        G                D         hm               em       
Nu är det öga för öga, tand för tand
G                 D         hm               em       
Öga för öga, tand för tand

em
Änglar ska sjunga våran lov
am             G                D                         em
Till vår ära ska gudar hålla hov
 G                            D            em
Lejonen ska ströva fritt på sin savann
                        G                D         hm               em       
Nu är det öga för öga, tand för tand
G                 D         hm               em       
Öga för öga, tand för tand


