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Iedereen is van de wereld - The scene
Thé Lau (1990)

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

Intro (feedback gitaar, 8 maten):
B

Couplet 1:
B                            (D)          (E)        B
Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan
          B                      (D)            (E)    B
Die onder straatlantaarns eten en drinken bij de volle maan
B                        (D) (E)    B
Dit is voor degene die je overal herkent
B                              (D)    (E)    B
En deze is voor jou en mij want dit is ons moment
      B             A       E            B
En ik hef (oeh) het glas op jouw (oeh) gezondheid
B                     A      E
 Want jij (oeh) staat niet alleen

Refrein 1:
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Couplet 2:
B                        (D)             (E)              B
Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat
       B                                (D)         (E)     B
In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij er staat
      B             A       E            B
En ik hef (oeh) het glas op jouw (oeh) gezondheid
B                     A      E
 Want jij (oeh) staat niet alleen
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The scene - Iedereen is van de wereld

Refrein 2:
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, oh yeah yeah yeah

Solo:
 E                B
{sax op 8 maten} {gitaar op 8 maten}

Couplet 3:
[n/c]
Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
[n/c]
In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van ons aan jou
      B             A       E            B
En ik hef (oeh) het glas op jouw (oeh) gezondheid
B                     A      E
 Want jij (oeh) staat niet alleen

Refrein 2:
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
     B
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
         B    D    B
Van iedereen, iedereen
         B    D    B
Van iedereen, iedereen


