
16. HET IS LAAT 
 
Intro: / Dbm7 / Gbm / A / - / 
 
Ik doe mijn Dbm7 best 
Om Gbm wakker te blijven 
A Maar mijn ogen vallen dicht 
Ik houd maar Dbm7 net m'n Gbm evenwicht 
Op het A randje van de slaap 
Ik doe mijn Dbm7 best 
Om Gbm niet iets raars te zeggen 
A Want mijn mond valt bijna droog 
En er zit FM7 veel teveel te Bm7  hoog E

 
AM7 Op het randje van de slaap 
Het is Ddim7 laat 
En ik ben A moe 
Teveel ge Ddim7 dronken 
Teveel ge A praat 
Teveel ge Fm7 rookt, nog meer Gbm7(b5) gepraat 
Ik ben FM7moe Bm7 .. E  

(En) het is Dbm7 laat 
 
Ik doe mijn Dbm7 best 
Om Gbm niet te blijven zwijgen 
A Maar mijn stiltes vallen op 
En FM7 jij weet wat ik verstop Bm7 .. E

 
REFR. 
Het is laat 
Het is laat 
Het is laat… 

 


	BLØF-akkoorden
	“Boven”
	Ton Brouwer
	Op het scherpst van het mes

	REFR + SOLO: / Em / C / Em / C / Em / C / Bm / C / Bm / C /
	REFR 2x
	Droeg ik Am alles op m’n D\\F# rug
	Ik ben C niets dan D dit
	B M’n hand op mijn hart vannacht +INTRO
	Maar ik hou mijn G hand op mijn hart van C nacht

	Maar Em zaterdag, C Zaterdag
	Ze doet het C niet, ze doet het D\F# wel
	Ik heb D\\F# nu nog maar één G wens
	D\F# Dat ze C\E al mijn branden D\F# blust

	G/B Thuis lig ik nog C urenlang
	Kom je steeds weer terug
	Maar nooit voor lang
	/ G / Em / Laat het D licht aan - / - / 2x
	/ C / Am / Laat het G licht aan - / - / 2x
	Wat het G verlangt
	Van liefde en D drank +intro


	Je hoeft D nergens meer
	AM7 Op het randje van de slaap
	Ik ben FM7moe Bm7 .. E





