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De weg (Guus Meeuwis) 

Ik kan nauwelijks wat zien 
Door de waas van m'n 
ogen, lijkt alles gelogen 
Al het mooie lijkt dood 
Ik heb zelfs de kracht niet, om op te geven 
Al wil ik het niet, het leven gaat door 

We leefden ons leven, om samen te sterven 
De bergen beklommen, en de dalen gedicht 
In het diepst van de nacht, zelfs de zon laten schijnen 
Niets wat niet kon, en niets was te veel 

We wilden geloven, in het eeuwige leven 
Ons samen verscholen, en wanhopig getroost 

We hebben de waarheid zo diep als 't kon begraven 
'k Was ??n met een engel, zolang het mocht 

Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee 
Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmt 
En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg 
Met oneindig veel moed; 't leven is niet fair 

De dans gedanst op een zilveren tapijt 
Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweend 
Doelloos verzonken, en dronken en niets dat niet mocht 
Wij twee door de tijd, de tijd heen, midzomernachtdroom 

Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee 

Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmt 
En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg 
Met oneindig veel moed; 't leven is niet fair 

Jouw stralende lach, en je mooie gedichten 
Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil 
Je hebt je noodlot, steeds het hoofd geboden 
Tot het eind geloofd in, jouw idee van geluk, jouw idee van geluk 

Ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen 
Zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind 
Ik heb je voor altijd, m'n hart gegeven 
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Ik draag je bij mij, tot het licht straks dooft 
Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft 
Geen kind meer (Karin Bloemen) 
 
Je leeft je eigen leven wat zij er ook van vindt  
Je bent al lang geen kind meer al blijf je ook haar kind  
Je wilt 'r over praten, maar niet op haar manier  
Je zult haar best verdriet doen maar niet voor je plezier  
Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag  
en dan opeens dan is 'ie er, die dag  
 
De dag waarop je moeder sterft, dat jij wordt losgelaten  
en al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte  
De scherpe tong, de bokkenpruik, de zure schooljuffrouw  
die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou  
En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte  
maar of je die hebt meegeerft valt nog maar af te 
wachten  
De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn  
De dag waarna je nooit meer kind zult zijn  
 
Wat al die jaren fout ging komt dan niet meer terecht  
en wat je nog wou zeggen blijft eeuwig ongezegd  
De machteloze frasen van je genegenheid  
en dat 't niet haar schuld was en ook dat 't je spijt  
De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou  
en dan zo graag nog 1 keer zeggen zou 
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Tears in heaven (Eric Clapton) 

Would you know my name If I saw you in heaven? 
Would it be the same If I saw you in heaven? 
 
I must be strong And carry on, 
'Cause I know I don't belong 
Here in heaven. 
 
Would you hold my hand 
If I saw you in heaven? 
Would you help me stand 
If I saw you in heaven? 
 
I'll find my way 
Through night and day, 
'Cause I know I just can't stay 
Here in heaven. 
 
Time can bring you down, 
Time can bend your knees. 
Time can break your heart, 
Have you begging please, begging please. 
 
Beyond the door, 
There's peace I'm sure, 
And I know there'll be no more 
Tears in heaven. 
 
Would you know my name If I saw you in heaven? 
Would it be the same If I saw you in heaven? 
 
I must be strong And carry on, 
'Cause I know I don't belong 
Here in heaven. 
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Dat ik je mis (Maaike Ouboter) 

 

Je kust me, je sust me. 

Omhelst me, gerust me. 

Je vangt me, verlangt me. 

Oneindig ontbangt me 

Je roept me, je hoort me. 

Je redt en verstoort me. 

Geloof me, beroof me. 

Verstikt en verdoof me. 

Je ademt en leeft me. 

Siddert en beeft me. 

Vertrouwt me, beschouwt me 

Als mens en weerhoudt me 

Van bozige dromen 

Die op komen dagen 

De eenzame vragen 

Van eindig geluk. 

 

Met je krullen als nacht 

Hoe je praat hoe je lacht 

Hoe je stem zo dichtbij 

Als een engel verzacht 

In mijn dromen doorstromen 

Oneindige leegte 

Je remt me, je temt me 
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Je roert en beweegt me 

Ik mis je, ik mis je 

Ik grijp je, ik gris je 

Ik wil je, bespeel je 

Ik roer en beveel je 

Om bij me te blijven 

In donkere nachten 

Om niet meer te smachten 

Naar jou 

Laat me los 

 

Ik moet nu alleen 

En houd me vast als het nodig is 

In gedachten en ik zoek je 

in alles om me heen 

maar al denk ik soms 

dat het zo beter is 

Kan ik het niet helpen 

Dat ik je soms mis 

 

Oh ik smoor je, bevroor je 

Verlos en verloor je 

Weg naar een andere plek 

Maar ik hoor je 

Omarm je, verwarm je 

Ik zie en ik voel je 
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Ik aai je, ik streel je 

Ik knuffel en kroel je 

Je rijdt me begrijpt me 

Verwart en misleidt me 

Het schrikt me soms af 

Hoeveel ik op je lijk nu 

M'n glimlach mijn tranen 

M'n liefde, mijn beleven 

Het spijt me van alles 

Kom help en bevrijd me 

En laat me los 

Ik kan het alleen 

Maar houd me vast als het nodig is 

In gedachten en ik vind je 

In alles om me heen 

Maar al denk ik soms 

Dat het zo beter is 

Kan ik het niet helpen 

Dat ik je soms mis 

 

Ik kus je, ik sus je 

Ik doof en ik blus je 

Je blijft heel dicht bij me 

Maar in mijn hoofd rust je 


