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Hey Jude (The Beatles)

    E                      B                  B7                           E
Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song and make it better
  A                               E                              B7                       E
Remember to let her into your heart, then you can start to make it better
 
        E                       B                         B7                       E
Hey Jude, don’t be afraid, you were made to go out and get her 
        A             E   B            E
The minute you let her under your skin, then you begin to make it better
 
[Chorus]
 
E7           A       A7m           F#m7           B7  E
  And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain, don’t carry the world upon your shoulders
E7                A             A7m     F#m7            B7         E
  For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder
 
[Interlude]
 
E                 E7            B7
Da da da da da da da da
 
[Verse]
 
        E                              B                         B7                                    E
Hey Jude, don’t let me down, you have found her, now go and get her
  A                              E                B7                       E
Remember to let her into your heart, then you can start to make it better
 
[Chorus]
 
E7                                   A          A7m      F#m7                              B7                     E  
  So let it out and let it in, hey Jude, begin, you're waiting for someone to perform with
E7                        A             A7m            F#m7                              B7                       E
  And don’t you know that it's just you, hey Jude, you'll do, the movement you need is on your shoulders
 
[Interlude]
 
E                    E7           B7
Da da da da da da da da
 
[Verse]
 
        E                               B                 B7                                 E 
Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song and make it better
    A                                                   E                           B7                     E
Remember to let her under your skin, then you begin to make it better
 
[Outro]
 
E              D                   A                          E
Na na na na na na na na na na na, hey Jude....

A

A              F#m
Almost heaven, West Virginia,
E                     D          A
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
                   F#m
Life is old there, older than the trees,
E                           D              A
Younger than the mountains, growin' like a breeze. 

A                      E
Country roads, take me home,
       F#m       D
To the place I belong: 
     A                  E
West Virginia, mountain momma, 
        D             A
Take me home, country roads.

A                F#m
All my mem'ries, gather 'round her, 
E             D                A
Miner's lady, stranger to blue water.
                F#m
Dark and dusty, painted on the sky, 
E                         D              A
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. 

A                      E
Country roads, take me home,
       F#m       D
To the place I belong: 
     A                  E
West Virginia, mountain momma, 
        D             A
Take me home, country roads.

F#m        E             A 
I hear her voice, in the mornin' hours she calls me, 
    D       A              E
The radio reminds me of my home far away.
    F#m              G
And drivin' down the road,
        D              A                     E
I get a feelin' that I should have been home yesterday,
      E7
yesterday.

Country roads (John Denver)
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        A              E
Country roads, take me home,
       F#m       D
To the place I belong: 
     A                  E
West Virginia, mountain momma, 
        D             A
take me home, country roads.

        A              E
Country roads, take me home,
       F#m       D
To the place I belong: 
     A                  E
West Virginia, mountain momma, 
        D             A
take me home, country roads.

        E             A
Take me home, country roads.
        E                  A
Take me home, down country roads.

Den Boemlala
Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake dèè ès zik

Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake dèè ès zik

Es ze zik, lot ze sik, stujt ze dan no de klinik

En Jef goenk ni ner haas

En Jef goenk ni ner haas

Want... Jef spèlde liever oep den boemlala, den boemlala, den boemlala

Jef spèlde liever oep den boemlala, den boem-la-la

Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake ès verzwakt

Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake ès verzwakt

Es ze verzwakt, lot ze verzwakt, as s'heur toch mar ni herpakt

En Jef goenk ni ner haas

En Jef goenk ni ner haas

Want... Jef spèlde liever oep den boemlala, den boemlala, den boemlala

Jef spèlde liever oep den boemlala, den boem-la-la

Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake ès al bedind

Jef ge moet ner haas toe gooën, oer vraake ès al bedind

Es ze bedind, lot ze bedind, da d'hai ze dan begot verdind

En Jef goenk ni ner haas

En Jef goenk ni ner haas

Want... Jef spèlde liever oep den boemlala, den boemlala, den boemlala

Jef spèlde liever oep den boemlala, den boem-la-la
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Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verre staan
Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verre staan

Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er zit zowat geen haar meer op
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er zit zowat geen haar meer op

Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts

Zijn buik lijkt wel een luchtballon
Ik wou dat ik erin prikken kon
Zijn buik lijkt wel een luchtballon
Ik wou dat ik erin prikken kon

Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts

Zijn das lijkt wel een ratelslang
Hij is haast zeven meter lang
Zijn das lijkt wel een ratelslang
Hij is haast zeven meter lang

Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van boven naar onder van links naar rechts

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek
Het hangt een meter uit zijn broek

Een Nederlandse Amerikaan Het is een nacht (Guus Meewis)

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
't is 2 uur 's nachts we liggen op bed
in een hotel in een stad
waar niemand ons hoort
waar niemand ons kent
en niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn

Een schemering
de radio zacht
en deze nacht heeft alles
wat ik van een nacht verwacht

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied
het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
en zomaar er vandoor gaan met jou
niet wetend waar de reis eindigen zou

nu lig ik hier in een wild vreemde stad
en heb net de nacht van mijn leven gehad
maar helaas er kom weer licht door de ramen
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan

refrein 1x

maar lied blijft slechts bij woorden
een film is in scene gezet
maar deze nacht met jou is levensecht

refrein 2x
en vannacht beleef ik 'm met jou
en ik hou alleen nog maar van jou ohoho
en ik hou alleen nog maar van jou
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Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you
By now you shoulda, somehow, realized what you gotta do
I don't believe that anybody feels the way I do about you now

Back beat, the word is on the street that the fire in your heart 
is out
I'm sure you've heard it all before but you never really had a 
doubt
I don't believe that anybody feels the way I do about you now

And all the roads we have to walk are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don't know how

Because maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you
[| From: http://www.elyrics.net/read/o/oasis-lyrics/wonder-
wall-lyrics.html |]
By now you shoulda somehow realized what you're not to do
I don't believe that anybody feels the way I do about you now

And all the roads that lead you there were winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I would like to say to you
But I don't know how

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
And after all
You're my wonderwall

I said maybe
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me
You're gonna be the one that saves me

Wonderwall (Oasis) The lazy song (Bruno Mars)

Tab:
B: 799877
F#: x9111111x (eleven)
E: x7999x
Ebm: x68876
C#m: x46654
Abm: 466444

CHORUS:
B                  F#         E
Today I don't feel like doing anything
B            F#        E
I just wanna lay in my bed
B                       F#
Don't feel like picking up my phone
E
So leave a message at the tone
B                       Ebm       E      
Cause today I swear I'm not doing anything

VERSE 1:

    B                             F#
Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan
E
Turn the TV on, Throw my hand in my pants
B              Ebm       E                  
Nobody's gonna tell me I can't, nah

B                               F#
I'll be lying on the couch just chillin in my snuggie
E
Click to MTV so they can teach me how to dougie
B                  F#              E
Cause in my castle I'm the freakin man

PRE-CHORUS:

       C#m
Oh Oh, yes I said it
Ebm
I said it
E                 F#              
I said it cause I can
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CHORUS:
B                  F#         E
Today I don't feel like doing anything
B            F#        E
I just wanna lay in my bed
B                       F#
Don't feel like picking up my phone
E
So leave a message at the tone
B                       Ebm       E      
Cause today I swear I'm not doing anything

Nothing at all
B       F#
Ooh hoo ooh hoo
E
Hoo ooh ooh, Nothing at all
B       F#
Ooh hoo ooh hoo
E
Hoo ooh ooh

VERSE 2:

B                           F#
Tomorrow I wake up, do some P90X
E
With a really nice girl have some really nice sex
B                      F#              E   
And she's gonna scream out, "this is great" (Oh my god this is great)
B                              F#
I might mess around and get my college degree
E
I bet my old man will be so proud of me
B                  Ebm          E
I'm sorry pops you just have to wait

PRE-CHORUS:

       C#m
Oh Oh, yes I said it
Ebm
I said it
E                 F#              
I said it cause I can

CHORUS:
B                  F#         E
Today I don't feel like doing anything
B            F#        E
I just wanna lay in my bed
B                       F#
Don't feel like picking up my phone
E
So leave a message at the tone
B                       Ebm       E      

Basket case (Greenday)

Do you have the time
To listen to me whine
About nothing and everything
All at once
I am one of those
Melodramatic fools
Neurotic to the bone
No doubt about it

Sometimes I give myself the creeps
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I'm cracking up
Am I just paranoid?
Am I just stoned?

I went to a shrink
To analyze my dreams
She says it's lack of sex
That's bringing me down
I went to a whore
She said my life's a bore
So quit my whining cause
It's bringing her down

Sometimes I give myself the creeps
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I'm cracking up
Am I just paranoid?
Uh, yuh, yuh, ya

Grasping to control
So I better hold on

Sometimes I give myself the creeps
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I'm cracking up
Am I just paranoid?
Am I just stoned?
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Fireflies (Owl City)

Intro:
/ G - C - / F - - - /  x4

G                  C              F 
  You would not believe your eyes   If ten million fireflies 
G                 C              F 
  lit up the world as I fell asleep
G                        C       F 
  'Cause they'd fill the open air  and leave teardrops everywhere
        G              C                         F 
you'd think me rude but I would just stand and stare

Chorus:
F              C           G 
I'd like to make myself believe
             F     C     Em  F
that planet Earth turns slowly
     F                     C         / F G Am - /
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
       F              C           D 
'Cause everything is never as it seems

G                  C              F 
'Cause id get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs
G                  C              F 
as they tried to teach me how to dance
G                  C              F 
A foxtrot above my head, a sockhop beneath my bed
G                  C              F 
a disco ball is just hanging by a thread

Chorus:
F              C           G 
I'd like to make myself believe
             F     C     Em  F
that planet Earth turns slowly
     F                     C         / F G Am - /
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
       F              C           D 
'Cause everything is never as it seems

                F (1 hold)
When i fall asleep

G                  C              F 
leave my door open just a crack      (please take me away from here)
G                  C              F 
'Cause i feel like such an insomniac  (please take me away from here)
G                  C              F 
why do i tire of counting sheep      (please take me away from here)
G                  C              F 
when I'm far too tired to fall asleep

G                  C              F 
To ten million fireflies
G                  C              F 
I'm weird 'cause i hate goodbyes
G                  C              F 
i got misty eyes as they said farewell
G                  C              F 
but ill know where several are
G                  C              F 
if my dreams get real bizarre
G                  C              F 
'cause i saved a few and i keep them in a jar

F              C           G 
I'd like to make myself believe
             F     C     Em  F
that planet Earth turns slowly
     F                     C         / F G Am - /
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
       F              C           D 
'Cause everything is never as it seems  when I fall asleep

Chorus:
F              C           G 
I'd like to make myself believe
             F     C     Em  F
that planet Earth turns slowly
     F                     C         / F G Am - /
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
       F              C           D 
'Cause everything is never as it seems

F              Am         G 
I'd like to make myself believe
            F     C     Em    F
that planet Earth turns slowly
        F               C            / F G Am - /
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
F                   C                 G (hold)
Because my dreams are bursting at the seams...
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Vonken en vuur (Clouseau)

Even leek ik niet te leven 
Zonder reden radeloos en uitgeteld 
Weken hing het in mijn kleren 
Tot mijn wereld heel opeens werd bijgesteld 
Mijn droom wordt meer dan ooit bewoond 
door jou 

Refrein 
Jij geeft me 
vonken en vuur 
Gevaarlijk 
maar van lange duur 
Jij geeft me 
verlangen en trouw 
bij jou zijn
is de kick die ik echt wou 

Oeh, oeh, de kick die ik echt wou

 Heerlijk jou te zien bewegen 
Ik ga zweven als ik in je ogen kijk 
Racen over gladde wegen 
Alles geven zonder dat ik één keer wijk 
Want jij maakt elke baan toch vrij voor mij 

Refrein

Dit is hemels, zo onwerelds, overheerlijk,en telkens weer 
magisch en wat raar is : 
het gebeurt automatisch 
en zeven op zeven! 
even leek ik niet te leven 
maar nu leef ik beter dan ooit... 

Refrein 

Oeh, oeh, de kick die ik echt wou 
Als een duik in het duistere ondiepe water 
De kick die ik echt wou 
Als een hard drug, maar zonder verslaving en kater 
De kick die ik echt wou!! 

Brand in Mokum

Brand in Mokum, 
brand in Mokum,
Zie daar ginder, 
zie daar ginder!
Brand! Brand!
Brand! Brand!
En daar is geen 
water
En daar is geen 
water

Den de boom stond op de bergen, hali halo

En de boom stond op de bergen, hali halo

En aan die boom daar kwam een tak

Een reuzen tak

Een pracht van een tak

Ach jongens wat een tak was dat

En de tak van de boom 

En de boom stond op de bergen, hali halo

En de boom stond op de bergen, hali halo

En aan die tak daar kwam een blad...

En aan dat blad daar kwam een nest...

En in dat nest daar kwam een ei...

En uit dat ei daar kwam een jong...

En aan dat jong daar kwam een veer...

En aan die veer daar kwam een hoed...

En aan die hoed daar kwam een juf...

En aan die juf daar kwam een heer...

En aan die heer daar kwam een huis...

En aan dat huis daar kwam een stal...

En in die stal daar kwam een geit...

En aan die geit daar kwam een staart...

En aan die staart daar kwam een eind...

De boom stond op de Bergen
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Wij zijn 213
Da kunde aan ons zien
De Hinde maakt van elke dag 
een feestje 
We gaan er samen voor
En zingen nu in koor
Leve 213!

Wij zijn 213


