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EEN TAS EN EEN LEREN JAS - TON CUSTERS 
 
* F G C C(b) Am Dm G Dm7 G C  
 
       C                    G          Am                        Em 
Hij liep bij ’t station en zocht iets in zijn tas 
   F                         Dm7                    G7               G7(d) 
Net als toen ook nu weer zo’n bruine leren jas 
          C                        G                         Am                           Em 
Ik zwaaide naar ‘m en hij keek verbaasd toen hij me zag 
        F                        Dm7                   G 
En lachte net als vroeger met ‘n volle brede lach 
         F                          G                        C         C(b)        Am Am(g) 
De oudste van vier kinderen, de snelste van de straat 
      Dm                         G                          F                      C 
En ieder weekend werkte hij zich toen al uit de naad 
          F                    G                        C        C(b)      Am 
Zijn vader onderwijzer, hij best aardig om te zien 
         Dm                       Dm7                      G                        G7 
Ze woonden om de hoek bij ons op nummer zeventien. 
 
            C                      G                      Am                   C  
(a) En alles wat hij heeft zit in die kleine plastic tas 
   F                                Dm7                  G                    
Die hij ’s nachts verstopt in de gevonden leren jas 
           C                                  G                            Am                                C  
Hij droomt nog wel van vroeger maar dat komt steeds minder voor 
        F                                G                                Dm              G               C  (*) 
Hij zegt niet veel, hij klaagt niet, en loopt eenzaam zoekend door  
 
        C                           G                    Am              Em 
Hij zat nog vol verhalen, zocht ’n foto in z’n tas 
     F                            Dm7                         G7            G7(d) 
Veegde langs zijn mond met de mouw van z’n jas 
        C                       G                     Am                      Em 
‘n Zoontje net als hij dat vrolijk naar z’n vader lacht 
      F                       Dm7                        G  
’t Kan zo anders lopen als wat je zelf ooit had bedacht 
            F                   G                                  C              C(b)      Am Am(g) 
Toen op ’t werk ’t tegen zat, hing hij thuis maar op de bank 
       Dm                    G                          F                             C 
En net als onverwacht bezoek kwam bij hem de drank 
    F                         G                         C            C(b)     Am  
Daarna ging ’t snel, de zakken vol met goede raad 
         Dm                   Dm7                                G                            G7 
Nog even bij zijn broer gewoond maar daarna toch de straat (a) 
 
        F                                G                    
Hij zegt niet veel, hij klaagt niet,  
                 Dm              G               C    (*) 
en loopt eenzaam zoekend door 


