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INTRO
Arabiske trommer

OMK x2
            Em
Som et øje - Som et øje
                  Bm     G
Ser du på mig
             Em
Som et øje - Som et øje
                      Bm    
Følger du min vej

V1
       Em
Jeg holder ik’ tilbage
        G
Hele livet vil jeg smage
          Bm 
Du er med os dagen lang
          D
Du er med os dagen lang
           Em
Der er nok af onde øjne,
         G
fylder verden op med løgne
         Bm
Du er med os dagen lang
          D
Du er med os dagen lang
            Em
Og du holder mig ik' tilbage
                                                    Bm  (break på 3)
Holder fast i livets gave gemt i mig

OMK
Som et øje … 

V2
Jeg holder ik’ tilbage
Verden er min fødselsgave
Du er med os dagen lang
Du er med os dagen lang
Der er mange mørke dage,
Hvor det hele går i kage
Du er med os dagen lang
Du er med os dagen lang
Og jeg ser mig ikke tilbage
Spejler lys til mørke dage, sendt af dig

OMK x2
|G |Em |
|Bm |D | x3
|G |Em |
|G∆9 |Asus |

C-STK
     Em
Og når de dage kommer,
Hvor det hele er en ommer
           Em
Og du si'r at jeg skal vid're,
Smid det ud til dem der kvidrer
Kom kast det fra dig
Kom nu kast det hen til mig!

OUTRO 
|Em |G |Bm |D |

Du siger:
Ud til pipperne mæh det – kom nu kast det
Ud til pipperne mæh det – kom nu kast det
Ud til pipperne mæh det
Ud til pipperne mæh det
Ud til pipperne mæh det – kom nu kast det
Ud til pipperne mæh det – bare kast det
Ud, ud, ud – kom nu kast det
Ud, ud, ud – Du siger
Ud til pipperne mæh det – kast det ud til
Ud til pipperne mæh det – kom nu kast det
Ud til pipperne mæh det – kom nu kast det
Ud til pipperne mæh det
Ud, ud, ud – Smid det hele ud
Ud, ud, ud – Kast det ud
Ud til pipperne mæh det
Ud til pipperne mæh det


