Gloria (Halo)
(Beyonce Knowles, Petter Lantz)
Du minns, jag hade byggt en mur.
Nu står den inte längre kvar
och inte var den svår att riva
inte med den kraft du har.

Vart jag än i världen går
så värmer dina strålar mig.
Jag ser nog att du har en gloria.
Det är nånting som omger dig.

Du fick så gärna komma in.
Jag behöver ju en sån som du.
Du strålar och jag står i ljuset.
Jag har min ängel nu.

Det är som en elektrisk kraft
som ger mig all min energi.
Jag vet nog att det är din gloria
som laddar upp mitt batteri.

Ja, för nu så är jag vaken.
Det är som om du väckt mig.
Jag är oskyddad och naken
men jag säger aldrig nej till dig!
Vart jag än i världen går
så värmer dina strålar mig.
Jag ser nog att du har en gloria.
Det är nånting som omger dig.
Det är som en elektrisk kraft
som ger mig all min energi.
Jag vet nog att det är din gloria
som laddar upp mitt batteri.
………..
På natten var det alltid svart.
Nu ser jag inte mörkret mer.
Jag måste ha blivit beroende,
av ljusstrålarna som du ger.
Jag svor ju på det där en gång;
jag skulle aldrig falla mer,
men jag faller inte ner mot marken.
Jag står ju bara här och ler.
Ja, för nu så är jag vaken.
Det är som om du väckt mig.
Jag är oskyddad och naken
men jag säger aldrig nej till dig!

Dessa fyra ackord går om och om
igen: A, Bm, F#m och D
Om basen spelar grundtonerna
(grön prick) behöver andra
instrument bara spela A och D
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