
Clouseau - Afscheid van een Vriend -     Intro:  F  Gm7  C  F------ Bb/F 
 
F              Gm     Bb             C 
      Alles is voorgoed gedaan,        als jij er klaar voor bent 
F   Gm7         Bb        C 
      'k Heb aan je zijde gestaan,.............oh, God ik heb je graag gekend 
Bb               F C/Dm           C 
      Ik blijf nu hier jij gaat naar daar,...............en dat is niet zover van hier 
F                 Gm7                              C                             F Bb/F 
    We spreken af,   ik  weet niet waar,................en daar ontmoeten we elkaar 
 
chorus: 
 
F     C        Bb             C 
   Zonder jou tikt de klok even snel 
F          Gm7   C 
    maar de     tijden   veranderen wel 
F         Bb          C        F 
      Dus ik neem afscheid,      jij moet  nu gaan.......... 
Gm7                                    Dm7 C Bb       C 
weet dat je in mijn hart,........ altijd blijft voortbestaaa---aa---aaaaaaaan 
 
 
F         Gm7                          Bb    C 
    slaap zacht,   je    hebt   het verdiend,       je vocht tot aan je laatste zucht 
F             Gm7                             Bb               C 
     en ga,.....     ga      nu mijn vriend,        en droom voor eeuwig opgelucht 
Bb                          F       C/Dm7        C 
       net zoals vroeger kom je wel terecht, ................ ik weet je vindt je thuis heel gauw 
F             Gm7 
        en ik herhaal wat jij me    ooit    hebt gezegd 
C         F Bb/F 
       in mijn hart blijf ik je trouw 
 
chorus: 
 
F     C        Bb             C 
   Zonder jou tikt de klok even snel 
F          Gm7   C 
    maar de     tijden   veranderen wel 
F         Bb          C        F 
      Dus ik neem afscheid,      jij moet  nu gaan.......... 
Gm7                                    Dm7 C Bb       C 
weet dat je in mijn hart,........ altijd blijft voortbestaaa---aa---aaaaaaaan 
 
 
Gm7           C                             Gm7                    Dm7 C        Bb     C 
        en ik weet,..... ik zou dankbaar moeten zijn,........  maar precies daarom doet het zo'n    pij-ij-ijnn 
 
chorus: twee keer 
 
F     C        Bb             C 
   Zonder jou tikt de klok even snel 
F          Gm7   C 
    maar de     tijden   veranderen wel 
F         Bb          C        F 
      Dus ik neem afscheid,      jij moet  nu gaan.......... 
Gm7                                    Dm7 C Bb       C          F 
weet dat je in mijn hart,........ altijd blijft voortbestaaa---aa---aaaaaaaan (hmm)  2e keer op "hmm" de F 
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