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Ik kan 't niet alleen - De dijk
[s.n.] (1989)

zang, gitaar: Bas van Gorsel
koorzang, bas: Frans de Meijer
koorzang, slagwerk: Antoin Kuster
toetsen: Course Flemming

Intro:
G   C/D   G   C7   G   C/D   D7

Couplet 1:
     G     C      G     C7     G    C        D
Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht
         G        C          G       C7
Stel dat ik er wel en jij er niet was
        G       C                     D
Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag

Refrein 1:
      G           C/G                    G           C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan het niet
      G           C/G                  D
Ik-ik kan het niet,  ik kan het niet alleen

Couplet 2:
      G    C      G           C7
Natte ramen, kale muren, kale muren
     G      C              D
Lege flessen, lege flessen op de gang
            G     C       G            C7
'k Wou mijn tanden, laten huren, laten huren
G         C               D
Weinig zon, weinig zonder veel behang

Refrein 2:
      G           C/G                    G                 C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan er niet omheen
      G           C/G                  D
Ik-ik kan het niet,  ik kan het niet alleen
      G           C/G                    G           C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan het niet
   D                 F   D           F
Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan
     D                           F            G   C/G
Maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man
                       D7
Oh-oh, ik kan het niet alleen
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De dijk - Ik kan 't niet alleen
Couplet 3:
     G7    C            G7          C7
Elke morgen (ooh-oohm), 's middags, 's avonds, maar vooral
G7        C                     G7     C7
's nachts (ooh-oohm), vooral 's nachts
         G        C          G       C7
Stel dat ik er wel en jij er niet was
        G       C                     D
Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag

Refrein 3:
      G           C/G                    G                 C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan er niet omheen
      G           C/G                  D
Ik-ik kan het niet,  ik kan het niet alleen
      G           C/G                    G           C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan het niet
   D                 F   D           F
Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan
     D                           F            G   C/G
Maar alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man
                       D7
Oh-oh, ik kan het niet alleen

Coda:
      G           C/G                    G           C7/G
En ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan het niet
      G           C/G                    G           C7/G
Oh ik kan het niet,  ik kan het niet, ik kan het niet
                     G                                 C
 Ik kan het niet  al-leen,         ik kan het niet  al-leen
9Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet
                     G                                 C
 Ik kan het niet  al-leen,         ik kan het niet  al-leen
9Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet
                     G                                 C
 Ik kan het niet  al-leen,         ik kan het niet  al-leen
9Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet
                     G                                 C
 Ik kan het niet  al-leen,         ik kan het niet  al-leen
9Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet
                     G                                 C
 Ik kan het niet  al-leen,         ik kan het niet  al-leen
9Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet
                   G
Ik kan het niet al-leen


