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Het Geeft Niet
Acda En De Munnik

   Gb                Db/F               Ebm
 t Geeft niet dat je mij het liefste nu   verrot zou slaan
    B-VII         Gb/Bb* Ebm         Ab7             Db   B/Db  (laat Db in bas
liggen)
Als dat je wat kalmeert      laat ik jou je gang wel gaan
   Gb                Db/F          Ebm          D**    (Dsus4 D)
 t Geeft niet dat je liever nog verrekte van de pijn,
  B-VII       Bbm7 Ebm         Ab              Db    B/Db (laat Db in bas
liggen)
dan nog Ã©Ã©n seconde     in m n buurt te moeten zijn, maar

Gb           Db                 Ebm
ga toch alsjeblieft niet met  n ander
   B-VII          Gb/Bb       Ab   Db  B/Db
en laat me lekker dromen over jou
   Gb             Db                  Ebm  D
En weet als je  t vraagt dat ik ver - an - der
  B-II         Db               B-II    Db
omdat ik zo verdomd veel van je hou

   Gb                Db/F           Ebm
 t geeft niet dat je je niet langer voor wil laten liegen
    B-VII           Gb/Bb   Ebm        Ab7           Db      B/Db  (laat Db in
bas liggen)
dat jij niet langer toestaat    dat ik jou loop te bedriegen
   Gb                 Db/F         Ebm             D
 t Geeft niet dat jij al die jaren zomaar weg wilt smijten
    B-VII         Bbm7         Ebm        Ab               Db      B/Db (laat Db
in bas liggen)
Dat jij je niet gelukkig voelt     en dat mij weer gaat verwijten, maar

Gb           Db                 Ebm
Ga toch alsjeblieft niet met  n ander
   B-VII          Gb/Bb       Ab   Db  B/Db
en laat me lekker dromen over jou
   Gb             Db                  Ebm  D
En weet als je  t vraagt dat ik ver - an - der,
  B-II         Db               D
omdat ik zo verdomd veel van je hou



     G            D                  Em
Maar ga toch alsjeblieft niet met  n ander
   C              G/B         A          D   C(niet zeker, deze kun je ook
weglaten en 
gewoon een D-akoord blijven spelen)
en laat me lekker dromen over jou - over jou
   G              D/F#                Em   Eb
En weet als je  t vraagt dat ik ver - an - der,
  C            D                G   D   Em  C  G/B  A  D  C/D  G  D/F#  Em  Eb  
C  D  G  
Em  C  D  G
omdat ik zo verdomd veel van je hou (en dan nu... solo op de mondharmonica)


