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The Willow Tree 
(Arr. by John Rutter) 

O take me to your arms, love, 
for keen doth the wind blow, 
O take me to your arms, love 
for bitter is my deep woe. 
She hears me not, 
she heeds me not, 
nor will she listen to me, 
while here I lie alone 
To die beneath the willow tree. 

My love hath wealth and beauty, 
rich suitor attend her door, 
My love hath wealth and beauty, 
She slights me 
because I am poor. 
The ribbon fair that bound her hair 
is all that is left to me, 
While her I lie alone 
To die beneath the willow tree. 

I once had gold and silver, 
I thought them without end, 
I once had gold and silver, 
I thought I had a true friend. 
My wealth is lost, 
my friend is false, 
My love hath he stolen from me, 
While her I lie alone 
To die beneath the willow tree. 

0, neem me in je armen, liefste, 
want de wind waait hevig. 
0, neem me in je armen, lief, 
want bitter is mijn diepe liefdessmart. 
Ze hoort mij niet, 
ze slaat geen acht op mij, 
en wil ook niet naar mij luisteren, 
terwijl ik hier onder de wilgenboom 
alleen lig te sterven. 

Mijn liefste heeft rijkdom en schoonheid 
Rijke vrijers komen aan haar deur. 
Mijn liefste heeft rijkdom en schoonheid 
Ze geringschat mij, 
omdat ik arm ben. 
Het mooie lint dat d'r haar bij elkaar hield 
Is alles wat mij rest 
terwijl ik hier onder de wilgenboom 
alleen lig te sterven. 

Eens had ik goud en zilver. 
Ik dacht dat het niet op kon. 
Eens had ik goud en zilver. 
Ik dacht dat ik een echte vriend had. 
Mijn rijkdom is weg, 
mijn vriend is ontrouw. 
Hij heeft mijn liefste van mij afgepakt 
terwijl ik hier onder de wilgenboom 
alleen lig te sterven. 
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