
Nielson- Ik heb een meisje thuis - capo 2 (zonder capo Fism) 

 
Em                  G F# F Em 
't Is niet dat ik je niet wil zoenen, of dat ik vies van je ben 
Em                                   G F# F Em 
Ik zou best aan ze willen voelen en lekker stoeien, maar er zit iets in de weg 
Em                    G F# F Em 
Je moet me niet verkeerd begrijpen, 'k had jou het liefst in m'n bed 
Em                            G F# F Em 
Geloof me nou je lijkt me, een echte tijger, maar het is niet wat je denkt 
 
Em               G      F#      F    Em  
Luister goed: Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, die zou niet willen dat ik jou  doe 
Em                   G 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, daar wil ik met een schoon geweten 
          B7          Em 
een schoon geweten weer naar toe 
Em        G F# F Em   Em    G F# F Em 
toe toe toodoe  toe--------     toe toe toe toe  (aaaa)---- toe toe toodoe  toe--------   toe toe toe toe 

 
Em       G F# F Em 
't Is niet dat ik wil saboteren, wat jij van plan bent met mij 
Em                     G F# F Em 
Ik kijk je uit de kleren, ik kan niet meer ik, ik moet verstandiger zijn 
          Em 
Ik heb een meisje thuis, nu loopt ze naar de garderobe 
Em      G F# F Em               Em 
dit zou een kans kunnen zijn,               om te ontsnappen aan haar woorden 
Em             G F# F Em 
maar ze komt alweer terug, en shit die jas is van mij 
 
Em               G      F#      F    Em  
Luister goed: Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, die zou niet willen dat ik jou  doe 
Em        G    F# 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, en die zou er   zo van weten, ja zo van weten 
                    Em      G     F#      F    Em 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, die zou niet willen dat ik jou doe 
Em        G 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, daar wil ik met een schoon geweten 
          B7         Em 
een schoon geweten weer naar toe      Am Em-los-Em Em ------------G F# F Em 
 
Em Em-los-Em Em              G F# F Em 
Weet je wat het is baby, ik kan er niks aan doen 
                        Em       G F# F Em 
Iemand was je voor, je bent te laat,         sorry, je bent te laat 
Em                     G F# F Em 
yeah iemand was je voor            veel te laat je bent veel te laat 

 Em                  G F# F Em    Em                     G F# F Em 
iemand was je voor luister, je bent veel te laat veel te laat je bent veel te laat iemand was je voor 
 
      Em 
sorry lieve schat: 
                   Em      G     F#      F    Em 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, die zou niet willen dat ik jou doe 
Em        G 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, en die zou er zo van weten ja zo van weten 
    B7                                                 Em      
ja zo van weten ja zo van weten      Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis 
         G     F#      F    Em 
die zou niet willen dat ik jou doe       
    Em        G 
Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis, daar wil ik met een schoon geweten 
          B7   G          B7         Em 
een schoon geweten, een schoon geweten, een schoon geweten weer naar toe. 
 
 


