
Andre Hazes - Al jouw woorden zijn teveel

Intro: Am    F               G                           A    

Zo hard ongevoelloos asl een steen

Am                      Em Am                           Em

Leef, leef je leven zoals jij dat wilt Ik voelde mij in die wereld niet thuis

     F                           G                            A       F            G                         Am

Maar laat me wel met rust als het niet lukt Ik miste zoveel warmte in m’n huis

Am                                      Em            

Geef, ja, dat deed ik maar jij gaf niets terug         Dm                            G

        F                         G                     A Je laat nu niet eens een traan

Nee, ik stop want je leeft mij iets te vlug                C                             F    

Terwijl ik jou zomaar laat gaan

        Dm                      G                Dm                                E   

Maar ik luister nu niet meer Nee, ik kies niet voor zo’n koud bestaan

        C                               F

Je zegt hetzelfde keer op keer A    

        Dm                                E Al jouw woorden zijn te veel

Ga maar weg, ik leg me erbij neer Wat jij brak maakte ik heel

                                         E

A    Maar dat is nu niet meer nodig

Al jouw woorden zijn te veel

Wat jij brak maakte ik heel E

                                       E Het is nu echt de laatste keer

Maar dat is nu niet meer nodig Want jij haalde mij steeds neer

                              A

E Echt, je bent nu overbodig

Het is nu echt de laatste keer

Want jij haalde mij steeds neer A                     C#m                F#m 

                                 A Door jou ben ik m'n vrienden kwijt

Echt, je bent nu overbodig A                                     C#m      

Dus het is de hoogste tijd

A                       Asus4                                       D

Door jou ben ik m'n vrienden kwijt Dat je weggaat ver van mij

A                   A7      

Dus het is de hoogste tijd D                                               A      

                                      D Jij dacht dat dit niet gebeuren kon

Dat je weggaat ver van mij                               E  

Toen je me zag en overwon

D                                             A                                          A    

Jij dacht dat dit niet gebeuren kon Maar m’n ogen gingen open

                              E  

Toen je me zag en overwon

                                     A    

Maar m’n ogen gingen open

Am                                Em

Koud, ja, de wereld is koud om je heen
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