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INTRO: Som halv refräng
Em
C
Em
Jag visste inte riktigt om jag skulle gråta eller om jag skulle skratta
Em
C
Em
Det hela var ganska svårt för mig att fatta
Em
C
Em
Du sa du ville leva med mig för alltid
Em
D
Em
Men för alltid är en väldigt lång tid
Du lovade och svor att du aldrig skulle lämna mig
Jag såg dig i ögonen och sa detsamma om dig
Det hela var ganska konstigt och lite skumt
För jag vet att det är ett väldigt svårt löfte att hålla
C
G
D
Ska vi vandra längs gatorna och slå runt
C
G
D
Ska vi bara sitta still och prata strunt
C
Ska vi vandra hand i hand
G
I ett ändlöst land
D
Em
Tills solen slocknar och dör
Ska vi leva ett oändligt liv
Ska vi ta ett långsamt kliv
Ska vi gå och gå
Tills hösten faller på
Och jorden ramlar isär
Jag visste inte riktigt om jag ville veta vad som skulle hända
Om du skulle bryta ditt löfte och lämna mig
Du kanske skulle gå ut och hitta någon annan
Någon som skulle vara bättre för dig
Jag visste inte om jag skulle tro på ditt ord
Du sa du kunde ge mig ditt blod
Och sa att för alltid är en ovanligt kort tid
Och att löften är till för att hållas
Ska vi vandra…
Ska vi leva ett oändligt liv…
SOLO: 1 Vers
F
G
Jag kan vandra med dig i evighetens timma
C
G
Vi kan ta oss ut från tristessens dimma
F
G
Kom låt oss älska i nöd och lust
C
G D
Tills domedagen skiljer oss åt
Ska vi vandra…
Ska vi leva ett oändligt liv…
OUTRO: 1 Vers

