
De confrontatie

Diep in het duis - ter. Kij - kend naar

leeg - te. Steeds kwam die mor - gen,



nu blijft het nacht. Ik vind de ver -

kla - ring, en blijf al - tijd bij je. Ik

geef je mijn woord tot de dood mij ver....



Dacht je wer - ke - lijk dat ik je ooit zou la - ten gaan? Dacht je echt je bent van mij be -

vrijdt? Mocht je dat ge - lo - ven, zie, ik haal je uit die waan.

(Dames)

(Heren) Oeh..

Oeh..



Jij komt nooit meer los van Ed - ward Hyde.

Ahh...

Ahh...

Jij bent al - leen maar een geest in de spie - gel. Voor jou he - laas nu de laat - ste keer.

geest he - laas laat - ste keer.



Oh maar ik vrees dat die geest in de spie - gel. Steeds bij je blijft, el - ke keer maar weer.

vrees geest blijft

Jij bent al - leen maar een kwaa - ie il - lu - sie. Jij bent een kwij- nen- de schreeuw voor mij

il - lu - sie. schreeuw voor mij



En zo - me - teen is de nacht - mer - rie voor - bij,

nacht voor - bij

Nee, dit is geen droom mij vriend, dit spel komt nooit ten eind.

Oh...



Dit is van het soort dat eeuw - ig blijft.

Ik zal o - ver - le - ven, en als jij dan straks ver - dwijnt.

Oh...

Oh...



Weet ik goed dat Ed - ward Hyde hier blijft.

Ik maak je af, oh dat zweer ik in gods - naam! Nee, in mijn lijf s'geen plaats voor a- siel!

Af

Gods!

Gods!

lijf a - siel!

lijf a - siel!



Jij hebt de macht niet, ik zit in jouw lich - aam. En ik ver - slind lang-zaam-aan jouw ziel.

de macht ziel.ver - slind

Ik o - ver - leef zon -der jou jij zult ster - ven. Ik zal ge - ne - zen ter - wijl jij stikt.

zon - der jou sterf! ge - nees Stikt!



Ik sla een kruis van ge - luk als jij cre - peert!

een kruissss

Ik

zal steeds in jou ver - der le - ven. Met

(schreewt)
NEE



Sa - tan hem - zelf aan mijn zij!

NEE

En

dan zal echt ie - der - een we - ten dat



Jek - yll en Hyde!

schei - den vannie - mand zal sla - gen in't

Snap het dan! Het



is voor-bij! Je gaat er - aan. Ik blijf staan! Jij gaat dood!

Als ik ga, sterf jij ook. Jij sterft in mij, ik word jij!



Laat me gaan, laat me vrij! Zie dan in, jij bent mij!



Nee, laat me vrij. Ik ben jij, jij bent Hyde!

Nim-mer


