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zl..De zwer-vers,de bo-he- mershet geu- nervolk,

Wij zijn in de kou- de zee. Wij moe-ten

,j 
trèt-ters,de noma- den,el- ke vreerde-ling

De manaen en devrou- wêndie on- rus- tig zijn

Mën- sen óie be-we- genriet te pakken zijn wij wil{enniet vech- ten,

v!.J

zwemmen in de zee, wij zijn

s

nees, kom drink een glas- jethee' IkÁ'it

nees, kom drink een glas- jethee. lkÀ'il

r- ven met u,

ven met u,

met u

met u wil ikzwer-ven, ik wil

zwer- Yen metu, met u wil ik zweÍ- ven

zveÍ- ven metu, met u wil ik zwer- ven



Zwetvers

pawdap

wróe- ters 'en deploe- térs de W C-madam.

pawdap pawadap pawdap

Wij zijn de

pa vdap pawdap pa wdap

wij wif,enze niet

ka toen ka ka toen ka

la la la

toen ka kdoen ka

la la la

De ho-ri-zon is wijd delucht is hel- dertlauw.
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fijn- tjes in dekou- de zee. Wijmoeten

pawdap pa ndap pawdap pawdap

toen ka kdoen ka

o- gen to- neffnij wat er

blup blup

ka ka toen ka ka toenk

blup

ma- ger en geeond. Ik wil

pawdap pa wdap pawdap PawadaP

blup Ik wil

Í- ven met u, wil ikzwer-ven,

ven met u, met u wil ikzwer-Yen, ikwil

ka toen ka

zwer- ven met u, met u wil ik zwer- ven

zweÍ- vbn met u, met u wil ik zwer- ven



Zwervers
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ik zwer- ven, ik wil

woo eup weu leu leu Ik wil

eup weu leu leu Ik wil

met u ",it ik z*er-y'en Ik wil zwer- ven met u'

met u zweÍ- ven Ik wil zwer- ven met u'

met u wil ik zwer-
zwer- ven met u,

zwer- ven met u,
zwer- ven

pawailap pawdap pa wadap pawdap Ia Ia la

btup bluP bluP


