
Gäöls Mannenkoor 
 

 

 

813    California dreamin’ 
 

 
Tijdens een winterse wandeling droomt iemand van het warme Californie, ook als hij even 
schuilt voor de kou in een kerk. 
 

All the leaves are brown 
And the sky is grey 
I’ve been for a walk 
On a winter’s day 
I’d be safe and warm 
If I was in L.A. 
California dreamin’ 
On such a winter’s day 
Stopped into a church 
I passed along the way 
Oh I got down on my knees 
And pretend to pray 
Preacher likes the cold 
He knows I’m gonna stay 
California dreamin’  
On such a winter’s day 
Doo, doo, doo 
All the leaves are brown 
And the sky is grey 
I’ve been for a walk 
On a winter’s day 
If I didn’t tell her 
I could leave today 
California dreamin’ 
On such a winter’s day 
Stopped into a church 
I passed along the way 
Oh I got down on my knees 
And pretend to pray 
Preacher likes the cold 
He knows I’m gonna stay 
California dreamin’  
On such a winter’s day 
Doo, doo, doo 
California dreamin’ 
On such a winter’s day 
California dreamin’ 
On such a winter’s day 

Alle bladeren zijn bruin 
En de lucht is grijs 
Ik ging even wandelen 
Op een winterdag 
Ik zou het lekker warm hebben 
Als ik in Los Angeles was 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
Ik stapte een kerk in 
Waar ik langs kwam 
Ja ik knielde wel I 
Maar deed maar alsof ik bad 
De priester hield wel van de kou buiten : 
Daardoor bleef ik binnen. 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
Doe, doe, doe 
Alle bladeren zijn bruin 
En de lucht is grijs 
Ik ging even wandelen 
Op een winterdag 
Ik zou niets kunnen zeggen tegen haar 
En vandaag nog weggaan 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
Ik stapte een kerk in 
Waar ik langs kwam 
Ja ik knielde wel I 
Maar deed maar alsof ik bad 
De priester hield wel van de kou buiten : 
Daardoor bleef ik binnen. 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
Doe, doe, doe 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
Dromen van Californie 
Op zo’n winterdag 
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