
“CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT”

FEMALE SINGER 

Can you feel the love tonight?

The peace the evening brings

The world for once in perfect harmony 

With all its living things

SIMBA 

So many things to tell her,

But how to make her see

The truth about my past?

Impossible!

She'd turn away from me

NALA 

He's holding back, he's hiding

But what, I can't decide

Why won't he be the king I know he is?

The king I see insiiiiiiide

MALE & FEMALE SINGERS

Can you feel the love tonight?

The peace the evening brings

The world for once in perfect harmony

With all its living things

Can you feel the love tonight?

You needn't look too far

Stealing through the night's uncertainties

Love is where they are

TIMON 

And if he falls in love tonight

It can be assumed

PUMBAA

His carefree days with us are history

TIMON & PUMBAA 

In short our pal is dooooooomed!



“'S AVONDS BLOEIT DE LIEFDE OP”

SOLO

's Avonds bloeit de liefde op

Die elk de ander geeft

De wereld lijkt

Ineens gelukkiger

Met alles wat hier leeft

GROTE SIMBA

Ik wil haar zoveel zeggen

Maar hoe vertel ik haar

Wat ik heb meegemaakt: onmogelijk

Dat valt mij veel te zwaar

GROTE NALA

Hij heeft iets te verbergen

Oh kon ik er maar bij

Waarom wil hij geen koning worden 

De koning dat is hij

KOOR

's Avonds bloeit de liefde op

Die elk de ander geeft

De wereld lijkt

Ineens gelukkiger

Met alles wat hier leeft

KOOR

's Avonds bloeit de liefde op

't Blijft altijd wonderbaar

Alles wat

Nog eerst onzeker was

Brengt hen bij elkaar

TIMON

En is hij echt verliefd op haar (snift)

Neem dan van mij aan:

PUMBAA

Zijn schone tijd met ons

Komt nooit meer terug

TIMON & PUMBAA

Het is met hem gedaan 

(gehuil)


