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8 bloe men in haar hand Zij zag naar ha ren

bloe men in haar hand Zij zag haar

bloe men in haar hand Zij zag naar ha ren

zag haar ko men

8 kant Ik zag Ce ci lia ko men met

kant Ik zag haar ko men met

kant Ik zag Ce ci lia ko men met

8 Ik zag Ce ci lia ko        - men langs e nen wa ter

Ik zag Ce ci lia ko        - men langs e nen wa ter

Ik zag Ce ci lia ko        - men langs e nen wa ter
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Ik zag Cecilia komen
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na dit

3

8 na na na na dit

ci li a ging zin gen, haar hert docht haar t’ont sprin gen, dit

ci li a ging zin gen, haar hert docht haar t’ont sprin gen, dit

langs de baan. Na         -

8 schaap jes weid de langs de zelf de baan.

schaap jes weid de langs de baan. Ce -

schaap jes weid de langs de zelf de baan. Ce -

haar Flo ri aan, die

8 her der, den her der Flo ri aan, die ook zijn

her der, haar Flo ri aan, die ook zijn

her der, den her der Flo ri aan, die ook zijn
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8 kus te zijn Ce ci li a aan ha ren ro den mond.

kus te zijn Ce ci li a aan ha ren ro den mond.

kus te zijn Ce ci li a aan ha ren ro den mond.

ha ren mond; en

8 kus te zijn Ce ci li a aan ha ren ro den mond; en

kus te zijn Ce ci li a aan ha ren mond; en

kus te zijn Ce ci li a aan ha ren ro den mond; en

8 hoor de ha ren her der, hij kwam bij haar ter stond en

hoor de ha ren her der, hij kwam bij haar ter stond en

hoor de ha ren her der, hij kwam bij haar ter stond en
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