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Pastorale
Liesbeth List & Ramses Shaffy

l.Mijn he- melblauw met gou- den hrl-len, mijn

vuur, mijnlief- de zich in de

on- der de gol- ven boort mijn

het wa- ter speelt een kind

en al- le schel- pen het vindt gaanblin- ken als ik lach



Pastorale

dÁm dabdardirm dabdardam

ryp >-

damdabdardamdabdErdamdabdrmda da dr

2 Ik scheur de rot- sen met mijn stra- len

len en on- weers- luch- doe ik vluch-

in mijn handVer-berg je o- voordat nijn glim- lach ze ver- brandt mijn

nog wdracht

nog wauacht

vuur, mijn lief- de, mijn gou- den o- gen ter Àls je nog wat wacht
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want e- ven la- ter komt en schijnt de koe- le maan

wÀnt e- ven la- ter komt de nacht en schijnt de koe-

komt de nacht en schijnt de koe- le maan

,lf

De nacht

te koud, de msan te

me toch mee naar je leis Daar wil it zi jn

naar je he- leis

me toch

u[E

tr
st*

met jou in het he- mel- bhuw Ik heb je lief,

het he- mel- blauw.

mel- blauw
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dÀm da badam dam da badam da ba dam da da

dam da badam dam da badam dam da hadam da da da

3.Als ik de Êar- de ga ver- war- msn laat ik haar le- rn mrjn ar- menJan

ren weef- de ik het ver- noor- der- licht

ik ben het le-ben ik als ko*.end lood en de dood de in al-le tii
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-4Pd.

- daq

Mijn kind, ik ftoost je kijf om- hoog van- daag

kijk omàoog van- daag span ik mijnre- gen-boog

kijk omioog van- daag span ik mijnre- gen-boog Die

span ik mijn re- gen-boog Die

ff

al- leen voor jou

al- leen voor jou

al- leen voor jou

IK

wil lie- ver bran= den, neem me mee Wan- neer pen ln

kan mijéén se- con- de

wan*leer ik niet wil

En vlie- gen langs jouw he- mel- baan

t-g 
-! 

t-3 -.t

Ik vil niet rtreer bij jou van-

dwin- genwanreer ik niet wil Geen le- ven dat Je kunt niet
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Ik heb je lief zo lief

hou- den van de zon lief, zo lief

hou- ALn van de zon lief, zo lief

dam dabdardam dabdardamdabdam da da da


