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ze ka- meÍ om ós heen, waarons bed
sheeftge- 

staanÍ
grtpo- rrn van een fel ver- le- den,

ffih" j ver- gaan'de wa-Pens *@ Ik

hou
0P

van jou mijn hart en ziel hou

metheelmijnhart en ziel hou

langs zon en maantot aan

langs zon en maantot aan

Wl van jou

t tcDP

och- tend- blauw, ik hou nog steeds van jou, mijn lief- ste'

oJn- tená-blauw,iffi*g steeds van jou' mii#
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@ ryf

s

Jij kent nu a stre-

ij kentnu at mijn slim-me stre-

Jij kent nu al mijn slim- me stÍe-

Ik ken a1-langjouwhek-sen- sPel.

Ik ken al-langjouvhek- sen-

lk ken al{angjouwhek- sen-

meer om Jou te sme-

Ik hoefnietneerom jou te

Ik hoefnieÍneer om jou te sme-

jij kent mijn zwak-ke plek*en wel.

jnzwak*eplek*en wel.

jij kentmijnwak&e plek*en

E
S

ik jou te lang al- t.rn;l%-f,i.n*ur *il je deed "ttk""rfuutik 
hadookweleens vrien- din-

Soms liet ik jou te lang leen, mis- as wat je deed ver- ftaar ik had ook wel eens
in
w

ffitenjoFnietrun steenzo heb-ben we dantochge- leerd,je kuntal- tijd op-nieuwbe- gin- nen'

We wa-ren jong en nietvan steenzo heb-ben 'ive dantochge- lëerd, Oh



Oh mon a- mouÍ
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iilon mon mer-veil- leux
tendre

Oh mon a- mour

In du jour, je t'aime en- core' tu sáis, je t'ai-

fin du jour, je t'aime en- core' tu sais, !e t'ai- *t
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Maar rus-

Jijhuittal-langnietrneer zo snel, ik laat me niet zo vlugneer gaan'wehou-den on- ze woorden bin- nen.

Iij huilt al- tang n laat me niet zo vlugneer gaan'wehou-den on- zewoorden n-

nIL

Maar al be-heer*en we het snel, één..nblijfttochal- tijd be- staa zoe- te oor- log van

spel, één_. blijft
dlng

- tijd be- staan,de zoe- te IK
PP
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met heelmijnhart en ziel hou

met heetmijnhart en ziel hou

langs zon en maan en lqngsjg!-

langszon en maan en langshet--

. teDp

van Jou

och- te;dblaGiË-fiou nog steeds van jou,

och- rchoutuffitt* *g steeds van jou,

met heel mijn hart en ziel hou

met heel mijn hart en ziel hou

jou'

van JOu,

langs zon en ,maan tot aan het

langs zon en maan tot aan het

en maan tot aan hetje t'aime langs zon

nff.

tendblauw, ik hou nog steeds


