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wol - ken Ja

Ja

daar leef-den

daar leef-den

- hoog

ken - de dan

------

ken - de dan

ken - de dan wij
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een stad die be - ter

een stad die nie mand be - ter

een stad die nie mand be - ter

met plan - ten en een kat die 't be-hang pa-pier op -

met plan - ten en een kat die 't be-hang

met plan - ten en een kat die 't be - hang-pa-pier

plan - ten en een kat die 't be hang

pa-pler op -



ach ter vlie-gen joeg, de mui-zen wa - ren lang da-ba

en ach - ter vlie-gen joeg, de mui-zen wa - ren lang dood.

ach - ter vlie-gen joeg, de mui-zen wa - ren lang dood.

en steeds weer ach - ter vlie-gen joeg, de mui-zen wa - ren lang dood.

doe mm 't was een stei-le trap die leid de naar vier -

--------
mm leid - de naar vier -

t----z'

'k be-klaag nog de ver - hui - zers maar het was er mool

'k be-klaag nog de ver - hui zers maar het was
---_-z

'k be-klaag nog de ver - hui - zers maar het was

hui - zers maar
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- hobg.

'k be - klaag 't was er

mool



ra-sol uit Chi - na een pos

pa - Ía-sol uit Chi - na een pos

ter van James Dean

ter van James Dean

een ven - ster van waar-

een ven - ster van waar-

ven - ster van waar-

en ookeen ven - ster van waar-

pa - ra-sol uit Chi - na een pos-ter van James

sol pos - ter

pocorit.---- E atempo

o-ver da - ken kon

pocorit.----

o- ver da - ken kon

poco rit. ----

o-ver da - ken kon

poco rit.----

o - ver da - ken kon zten

da ba da da ba da

dada ba

da-ba da

a tempo

zlen

a tempo

da ba da

a tempo

baje ba da ba da ba da

da ba da ba da ba

ba da ba da

da ba da ba da ba badada

da ba da

ba- ba da da ba da

ba

da ba da

da ba da

ba da
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da ba da



dada da ba da ba

da da ba

-

ba da da
--

ba da

-__

vier - hó-[Tn deda

daar woon-den wij on - der ons de we - reld, heel ver en dicht -

on - der ons de we - reld, heel ver en dicht -

on - der ons de we - reld, heel ver en dicht -

on-der ons de
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ja daar woon-den wij

we - reld, heel ver en dicht -



met een kast vol pla - ten die wee moed bin-nen houdt

een kast vol pla - ten die wee moed bin-nen houdt

een kast vol pla - ten die wee-moed bin - nen houdt

een kast pla - ten die vol wee-moed

een bed dat dans - te zo veel als je

een bed dat dans - te zo veel als

een bed dat dans - te zo veel als je

een bed dat dans - te

da ba doe

le - ven van de lief - de

-\-----l-

ven van de dauw
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ven van de dauw



sprook je dat niet duurt be-gint met hou van jou

sprook - je dat niet duurt be-gint met ik hou van jou

ik hou van Jou

Chi - na dag pos ter van James Dean

sprook - je dat niet duurt be-gint met

dag pos ter van James Dean

Chi - na dag pos-ter van James

sol, pos - ter

hou van jou dag pa ra-sol uit

dag pa ra-sol uit

dag pa ra- sol uit

waar - op staat te

waar - op staat te

waar - op staat te

Dean eenpos-ter waar - op staat te

le - zen boulevard

,

boulevard

,

le - zen: boulevard

t

le - zen: boulevard

rit-88 @ a tempo
fi

I

of bro - ken doe

rit. ______-____ a tempo

rl
doe 

- 

mm.

/i

;
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bro - kËn

, /a:\I

of bro - ken dreams. doe

4t. a temPo
ta:,r I /i

of bro - ken dreams.
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doe


