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Over Waait
Guus Meeuwis

D A G D A 

Bm             A              G                 A 
Droom van een dag, Mooie is waar, We zijn hier echt, we vonden elkaar, 
Bm            A              G                A                Asus4
noem het geluk, jouw pure lach, ik van mn stuk, droom van een dag

Chorus
D                      F#m 
En waar, waar we ook gaan
Bm                          G                 A
Het beste blijft voor altijd hoe de wind ook draait,

D                   F#m 
En wat, wat we ook doen, 
Bm                              G         A                   F#
We leven van de liefde, ook al regent en stormt het nog zo hard
   G              A
We weten dat het altijd overwaait.

D A G D A 

Bm           A                      G                     A 
Hier is het goed,  geen krant geen tv,  wat morgen ontbreekt, ik ga met je mee
Bm             A                   G                      A                     
  Asus4
Noem het geluk dat alles wat nog moet,  komt los van de tijd,   hier is het goed

Chorus
D                      F#m 
En waar, waar we ook gaan
Bm                          G                 A
Het beste blijft voor altijd hoe de wind ook draait,

D                   F#m 
En wat, wat we ook doen, 
Bm                              G         A                   F#
We leven van de liefde, ook al regent en stormt het nog zo hard
   G              A
We weten dat het altijd overwaait.

D A G 

F#                              



Laten we tijd verdoen en kijken 
Bm 
naar een blauwe lucht, een klaarlichte dag
A
We zien wel wat de avond brengt en wachten
G                                       A
Ik ben klaar voor alles wat nog komen mag.

Chorus
D                      F#m 
En waar, waar we ook gaan
Bm                          G                 A
Het beste blijft voor altijd hoe de wind ook draait,

D                   F#m 
En wat, wat we ook doen, 
Bm                              G         A                   F#
We leven van de liefde, ook al regent en stormt het nog zo hard
   G              A
We weten dat het altijd overwaait.
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