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Dromen Zijn Bedrog
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#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
#
From: lucas@twofence.xs4all.nl (Lucas Tepper)

Marco Borsato, Dromen Zijn Bedrog

intro [sorry, no tabs]

1
  [Am] Steeds als ik je zie [Dm] lopen dan gaat de [G] hemel een klein beetje
  [C] open. [F] Sterren, je laat ze [Dm] verbleken met je ogen die [E] altijd
  [Am] stralen. [Dm] Jij kan de zon laten [G] schijnen want je loopt [C] langs
  en de wolken [Am] verdwijnen en als je [Dm] lacht, lacht heel de [E] wereld
  mee.

refr
  De meeste [Am] dromen zijn [Dm] bedrog, maar als ik [G] wakker wordt naast
  jou dan droom ik [C] nog. Ik voel je [Am] adem en zie je [Dm] gezicht, je
  bent een [E] droom die naast me ligt. Je kijkt me [Am] aan en rekt je
  [G] uit, een keer [F] in de zoveel tijd komen [Am] dro[E]men [Am] uit.

  solo [Am] [Dm] [G] [E]

2
  [Am] Jij moet me ??n ding [Dm] beloven, laat me nog [G] lang in m n dromen
  [C] geloven. [F] Zelfs als je even niet [Dm] hier bent blijf in m n
  [E] slaap dan [Am] bij me. [Dm] En als de zon weer gaat [G] schijnen laat
  dan dat [C] beeld dat ik heb niet [Am] verdwijnen. Als je zou [Dm] gaan neem
  je m n [E] dromen mee.

refr
  De meeste [Am] dromen zijn [Dm] bedrog, maar als ik [G] wakker wordt naast
  jou dan droom ik [C] nog. Ik voel je [Am] adem en zie je [Dm] gezicht, je
  bent een [E] droom die naast me ligt. Je kijkt me [Am] aan en rekt je
  [G] uit, een keer [F] in de zoveel tijd komen [Am] dro[E]men [Am] uit.

  solo [Am] [Dm] [G] [E]

3
  [Dm] Jij kan de zon laten [G] schijnen want je loopt [C] langs
  en de wolken [Am] verdwijnen en als je [Dm] lacht, lacht heel de [E] wereld
  mee.

refr



  De meeste [Am] dromen zijn [Dm] bedrog, maar als ik [G] wakker wordt naast
  jou dan droom ik [C] nog. Ik voel je [Am] adem en zie je [Dm] gezicht, je
  bent een [E] droom die naast me ligt. Je kijkt me [Am] aan en rekt je
  [G] uit, een keer [F] in de zoveel tijd komen [Am] dro[E]men [Am] uit.

  longer solo [Am] [Dm] [G] [E]

refr (only vocals, no music)
  De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast jou dan
  droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht, je bent een droom die
  naast me ligt. Je kijkt me aan en rekt je uit, een keer in de zoveel
  tijd komen dromen uit.
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