
Ik voel je ving - ers. Koud op mijn schou - ders.

Jouw kil - le tast. Die langs dro -men ver - glijdt En mij be -

kijkt --------------------------------------------- En zo mijn ziel bin -nen- dringt ver- bo- den

pas - sie. Maar van de angst-en be - vrijdt-----------------------------------------------------------

Gevaarlijk Spel



Hoe je hand mij be - tast. Hoe je stem mij ver -

leidt. Hoe jouw blik nu mijn ziel om - vat. Ik ver -lies mijn ver -

stand, ik ver - lies de ba - lans, door ge - voel - ens die ik nooit had.



Een be - zoek aan de hel. Maar het vuur wordt te

vel. Als een dui - vels du - el. Als een do - de - lijk spel.

Een donk' - re



droom Maar zon - der

ein - de. Zo on - ge - woon.



Dat je al - les ge - looft. Een hels ver -

bond.

bond.

bond.

Als in een



my - tisch ver-haal. De ko - nings - doch - ter

weet niet wat ze moet doen.



Zal het kwa - de ver - gaan. Of laat zij hem be - staan. Hoe dan ook ze ver -

liest al tijd.

Ik weet dat het niet

Ah Ah Ah

Ah Ah Ah

Ah

Ah



kan, maar ver - lies door die man, al - le grip op de werk' - lijk - heid.

Is die he - mel of hel? We er - va - ren het snel. Maar het is ev - ven -

Ah Ah

Ah Ah
Ah



wel. Als een do - de - lijk spel

Zon - der woord.

Zon - der woord.

Zon - der woord.

Is ge - zegd



Wat dat woord, te zeg-gen

heeft.



Stil - te spreekt.

Stil - te spreekt.

Stil - te spreekt.

Stil - te spreekt.

Luid en klaar.

Luid



en klaar.

Steeds dat woord, dat woord van ge -

Steeds dat woord, dat woord van ge -

vaar.

vaar.



Hoe mijn hand jou be - tast, hoe mijn stem jou ver - leidt, hoe mijn blik nu jouw

Hoe jouw hand mij - be - tast, hoe jouw stem mij ver - leidt, hoe jouw blik nu mijn

Ah Ah Ah

Ah Ah Ah



ziel om - vat.

ziel om - vat.

Ik ver - lies mijn ver - stand, ik ver -lies de ba -

Je ver - liest je ver - stand, je ver -liest de ba -

Ah Ah

AhAh



Ah

Ah

lans, door ge - voel -ens die ik nooit had.

lans, door ge - voel -ens die jij nooit had.

De - ze zon - de ver -



lijdt, zon - der schaam-te of spijt. We er - va - ren het
Tot een dui - vels du - el

snel. Maar het is ev - en wel. Als een do - de - lijk spel.


