
Te Laat  /  Fratsen 
 
Intro: 
A – Fism – E – D – E (2x) 
D – E – D – E – D – E – A 
 
Tussenstuk: 
Am – Fism – F – C – G 
 
Couplet: 
Am – Fism – F – C – G (2x) 
D – C – G (3x) 
F – E 
 
Refr als intro 
 
Bridge: 
D – Cism (9x) 
D - E 
 
 
 
Ik kom altijd te laat, pas als iedereen naar huis gaat  
heb ik aangeklopt, is het feest al gestopt  
Mis de boot en de trends in de mode bij bands  
Ik wordt zat op een feest dat al lang is geweest  
Loop alleen over straat  
Ik kom altijd te laat  
 
Ik weet nog dat ik een klein jongetje was  
We zouden op schoolreis met de tweede klas  
M'n haar was gekamd, het brood was gesmeerd  
Net als de bus, er ging wat verkeerd  
De juf had zich even met tellen vergist  
Pas na een uur rijden werd Andre gemist  
Een heel lieve man reed de bus achterna  
De klas stond op Schiphol en ik stond in Appelscha  
 
Ik kom altijd te laat, pas als iedereen naar huis gaat  
heb ik aangeklopt, is het feest al gestopt  
Mis de boot en de trends in de mode bij bands  
Ik wordt zat op een feest dat al lang is geweest  
Loop alleen over straat  
Ik kom altijd te laat  
 
M'n jeugd was een race tegen de klok  
M'n vrienden verkering en ik kreeg de pokken  
Iedereen had het al tien keer gedaan  
Toen ik voor het eerst m'n piemel zag staan  
Zag m'n vrienden vertrekken naar de grote stad  
Ikzelf mocht toen net in m'n eentje in bad  
In de disco nam ik heel stoer aspirine  
En m'n vrienden ze stierven aan de heroine  
 
Ik kom altijd te laat, pas als iedereen naar huis gaat  
heb ik aangeklopt, is het feest al gestopt  
Mis de boot en de trends in de mode bij bands  
Ik wordt zat op een feest dat al lang is geweest  
Loop alleen over straat  
Ik kom altijd te laat  
 

 
 
Op de Dam heb ik tegen de bom gedemonstreerd  
toen de vredesbeweging al lang was bekeerd  
Ik heb platen van Hendrix en Joplin gekocht  
toen de rest van dit land houseparty's bezocht  
Ik droeg ouwe kleren, een bloem in m'n haar  
En riep: "Alle mensen, hou van elkaar"  
Geen mens die me hoorde, ze hadden geen tijd  
Dat gelul over liefde, daaraan hadden ze schijt  
Zo rennen ze langs me, de yuppen op straat  
Geen tijd om te praten, ze komen te laat  
 
Ik kom altijd te laat, pas als iedereen naar huis gaat  
heb ik aangeklopt, is het feest al gestopt  
Mis de boot en de trends in de mode bij bands  
Ik wordt zat op een feest dat al lang is geweest  
Loop alleen over straat  
Ik kom altijd te laat 


