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/: Em / C / G/ am Bm :/

Alle af os husker, den sidste påskefest,
 hvor Jesus brød brødet, og vi var med som gæst.
 Den lange, kolde fredag, med vold, blod og død
 blev forudsagt her, med vinen sød og rød.5

Jeg husker, hvordan Jesus, vasked' vore fødder.
Kongen, som vor tjener? Vi var bare nogle rødder!
Senere forstod jeg, hvad han ville sige:
'De mindste er de største, i Jesu kongerige.'

Spis det brød til minde om mig.
Det' min krop, som ofres for dig.
Denne vin besegler min pagt.
Jeg vil dø for dig,
jeg vil bryde dødens kolde magt.

/:Ai, ai, ai:/ ooh

Jesus tog et brød, gav noget til enhver:
'Dette er mit kød, som gi's for alle her.'
Hvordan ku' vi vide, at denne nye pagt
var del af en plan, forud for sidste akt.

Jesus tog et bæger, 'dette er mit blod',
men ingen turde sige, at vi ik' forstod.
Det næste Jesus sagde, rystede enhver:
En af jer forråder mig, forrædderen er her!

Vi spurgte:
:/Er det mig?:/
1.x Var han lige her?
2.x Hvem ku' det være?

Det er mig, jeg er træt, for hvor er vor befrier?
Det er mig, jeg er træt, af al de ting du siger!
Det er mig, jeg vender aldrig, den anden kind til.
Det er mig, jeg er træt, af al det fedtspil.

Hvem har sagt tak, for alle de ting du gør?
Intet er ændret, alt er ligesom før!
De blinde kan se, men ser ingenting!
De lamme kan gå, men går kun i ring!

Du sagde, du er konge, alting er i din magt!
Men hvor er dit rige? Hvem er dig underlagt?
Jeg har fået nok, af al den snak om nåde.
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Du er så fuld af løgn, tvinger mit til at forråde.

Spis det brød…

Judas løb sin vej, ingen standsed' ham.
Ingen gjorde noget, vi var fulde af skam.
Jesus tog det roligt, gav vin og mere brød.
Det slog os alle sammen, at kærlighed er rød.

Jeg så en stille sorg, i Jesu dybe øjne.
Måske fordi han vidste, vi var fuld' af løgne.
Jesus vidste godt, det var os selv vi snød.
Vi forrådte ham alle, da vort spørgsmål lød.

Vi spurgte: Er det mig...


