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Ren Lenny Ren
Acda En De Munnik

Used Chords:
D       XX0232
Dsus4   XX0233
Dsus2   XX0230
G            320003
Em     022000
C            X32010

D/Dsus4/Dsus2/Dsus4/D (5)

D                         Dsus4
Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist. 
        Dsus2                              Dsus4   D
Ik weet gerust wat mijn vertrek heeft aangericht. 
                                     Dsus4
Ik kom wanneer je wil, denk maar mÂ´n vader is de wind
          Dsus2    Em       G           D/Dsus4/Dsus2/Dsus4/D 
Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht.

D                         Dsus4
Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig. 
      Dsus2                         Dsus4   D
Of vertellen wilt van wat je hebt beleefd. 
                                   Dsus4
Ik kom wanneer je wilt , ik ben je vader toch de wind 
             Dsus2                              Dsus4 D
Maar veel verschilt het niet van hoe snel ik heb geleefd.

        D                               Dsus4  
Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten graait, 
       Dsus2                               Dsus4 D
als de wind langs je wangen aait, hier ben ik.

       D
Als de zee je met schuim bezinkt
        C            G
Als het huilen langs huizen klinkt
       C                                 G D
Als de wind je voorover dwingt, hier ben ik.

D         G
Ren Lenny ren 
          C                              G   D
Als je me mist ren even heel hard met me mee.
D         G
Ren Lenny ren  



          C                                       Em            G            D
En ben je boos, heb je geen zin ren dan toch maar hard tegen me in ren Lenny ren

D                           Dsus4
Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaiend gaan, 
          Dsus2                  Dsus4 D
ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. (ren ren ren)
D                              Dsus4
Zoek me in de haven, en als de boten langzaam dansen gaan, 
Dsus2                  Dsus4 D
je vader, de wind komt eraan (ren ren ren)

        D                                 Dsus4
Als het graan op de velden wuift, als het zand over duinen stuift, 
       Dsus2                                    Dsus4 D
Als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Ren Lenny Ren
       D                               C         G
Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait
       C                          G              D
als de wind langs je wangen aait, weet dat ik je mis

D         G
Ren Lenny ren 
          C                              G   D
Als je me mist ren even heel hard met me mee.
D         G
Ren Lenny ren  
          C                                       Em            G            D
En ben je boos, heb je geen zin ren dan toch maar hard tegen me in ren Lenny ren

D         G
Ren Lenny ren 
          C                              G   D
Als je me mist ren even heel hard met me mee.
D         G
Ren Lenny ren  
          C                                       G                D
En ben je boos, heb je geen zin ren dan toch maar hard tegen me in ren Lenny ren

D         G
Ren Lenny ren 
    C     
Ren Lenny ren
    G         D
Ren Lenny ren ren
D                 G
Ren ren Lenny ren ren
          C                   Em  G         D 
Ren Lenny ren Lenny ren Lenny ren ren Lenny ren

D/Dsus4/Dsus2/Dsus4/D


