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,,IN WEER EN WIND"
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l. De Kleine Vrouw

Moeder's Boy

Nieuwjaar van den Zwerver
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Voor beroepsartisten VERBODEN te zingen
Àuteurswet l9l2

I I



-Y

N4OEDER'S BOY
(Sonny Boy),

Tekst: HENVO.
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l,)í'aarom lach je niet - lijne boy,
Heb ie soms verdriet - fiine boy ?
Ja, warempel, tranen,,,,
Kijk eens : tien bananen....
En een spoor op rails Moeders boy....

Muziek : Soany Boy,
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Je bent toch zoo liel - iijne boy,
Moeders hartediei, - Iijne boy,
'l Zal zoo heerlijk wezen,
Àls je bent Eenezen
En je komt weer thuis - fijne boy,

Refrein.
'k Zie in jouw oogen
Vol mededooEen
Al jouw verdríet - Íiine boy.
Dagen en nachten
In miin §edachten
Voel ik iouw pijn - Iiine boy.
Heel gaqq.ben íe beter, <J.e dokter zei het mii,
Dan ma§ ie weei naarhuls toe; zeg, ben ie nu riet

tblii.
Ik haal iou met paard en $,aÉien
Wanneer je wordt ontslagen,
Dan ben ie weer moeder's boy,
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Refrein,

Straks maE je buiten,
\íaar vosels lluiten,
Spelen met mij - iijne boy.
'k Zie vol verlangen,
De kleur op je wan6ien
Zooals voorheen - iijne boy,
Je nieuwe ledikantle is kant en klaar
Dan krijg ie weer van Mammie veel

Dus lieve schat, nu niet treuren,
Want wat er ook gebeure,
Jij bent en blijÍt moeders boy.

Maar wat ben ie stil - fijne boy,
Och, wat koud en kil -'iiíne 6ày
Wat moet ik besoeuren
God - wat Aaat Éebeuren,
Hoor je mii niet meer - Iijne boy ?

ReÍrein,

Gesloten zijn je oogen
Stil en onbewoEen
Leef je niet meer ? Iijne boy ?
Ga je van mij scheiden
Na jaren lang van lijden ?
Nu ben le dood - Íijne boy.
Boven in den hemel daar voel je nooit geen
Daar kan le altiid spelen, §ezond vol zonnesc
O schattebout, toe, verblij ie
Want heel gauw kom ik bij je,
Dan ben je weer moeders boy,
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