
Chor

T/B

9

Nicht hastig aber mit
groíJer innerer Erregung J=84

Als de zan zal
1

Mr. Auschwitz

LangsamerJdB

sop

Alr

Dietrich Lohff

dolcissimo

Het is moei-lijk

"!f

ijs-blok be -wo -ren

de her in-ne-rin-gen te ver-drin-gen

t=-:, '-_)
ztJÍt o-gende blau-we

Erstes Tempo J=84

20

S.

A.

T1

B.

de blau-we ijs blok

Kann auch solistisch ausgefrihrt werden

I in zijn- o-gen

Schneller

de her in-ne-rin-gen

Het is moei-lijk de her in-ne-rin-gen

ijs-blok be -wo-ren in

e)

:h =. 
t''--/

ah
h

'u t t i+ I
De blau-we ijs blok

h

-

++
de

t-it
rlau-we ijs -blok

-

iiSdl
in zijn- o -gen

Y 
De btau-we,t'r"u de rtau-we ijs -btoh

I 
-in zin- o -gen



ta - toe - eerd in zijn

num - mers ge - ta - toe - ëerd in

waar -mee de vrouw sloeg die

op het bal-kon stil voor zich uit-staart

nem ïvaaÍ -mee hij de wouw sloeg die

het bal-kon stil voor

zei hij vaak op bit - se toon
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b1e - ken etus - sen in de bloem - pot-ten
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Sopr/Alt Richtig laut

han - ke - lijk -heids dag tot de
Me reer Ausch -wiu

h1k -heids dag tot de Me 'neer Ausch -witz

han - ke - lijk -heids dag tot de
Me -neer Ausch -witz
Mi -ster Ausch -witz

.ffi

an -de -re Me -neer Ausch -witz
han - ke - hJk -heids dag tot de
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Me neer Ausch witz Me neer Ausch rvitz
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toen ze hem - bwa men op ha - len voor het psy -chi - a-trisch
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En hij stak zijn ha-.,d

En hij stak zijn hand

haal rie het Cel -lo -


