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16 iLLuSTRATieS bij 16 $TiLLE LiePJeS
Aan 16 tekenaars is gevraagd één van de 16 titels te illustreren.
Sommige tekenaars wilden graag een tekening maken die aansluit bij de inhoud
van het lied maar de meerderheid heeft zich laten inspireren door slechts de titel
van het nummer.
Joost Swarte heeft zich uitgeleefd op de naam van deze CD en Paul Kusters heeft
de karikaturen gemaakt.
Ik ben tekstschrijvers, componisten, tekenaars, orkest, arrangeurs en alle anderen
die hun bijdrage hebben geleverd zeer dankbaar.

illustratie omslag: Joost Swarte

Paul de Leeuw

eeN SLAPeNDe stad
Een slapende stad
Ik weet niet meer waar
't Is achteraf raar
Dat ik de naam vergat
Een slapende stad
Ik weet niet meer waar
Met de nacht om me heen
Zonder klok, zonder kaart
In het donker alleen
Met 'n modderig paard
En door merg en been
Zijn ze ruzie aan ‘t maken
Onder één van de daken
Hij met haar, zij met hem
Met de krakende stem
Van een lijf dat al slaapt
Een slapende stad
Ik weet niet meer waar
‘t Is achteraf raar
Dat ik de naam vergat
Een slapende stad
Ik weet niet meer waar

En 't hart in m'n borst
Is zo moe, is zo moe
Ik kan nergens naar toe
Ik verga zowat van dorst
Ik geef mijn paard te drinken
Ik zie de sterren blinken
En ik denk aan mijn lot
Vroeger werd ik onthaald
Als een vorst, als een god
Maar mijn angst werd te groot
En nu ben ik verdwaald
En hier sta ik, kapot
Op een reis zonder zin
Op een vlucht voor de dood
En de dood haalt me in

Mettertijd onder druk
En opeens zingt de wind
Een herfstig melodietje
En de mens buigt het hoofd
De zwanezang begint
Zo anders dan het liedje
Uit het boek van een kind

Een slapende stad
Ik weet niet meer waar
't Is achteraf raar
Dat ik de naam vergat
Een slapende stad
Ik weet niet meer waar

Een slapende stad
Ik weet niet meer waar
't Is achteraf raar
Dat ik de naam vergat
Een slapende stad
Ik weet echt niet meer waar

Vroeger heb ik geloofd
In geloof en geluk
Vroeger heb ik geloofd in
Het kan echt niet meer stuk
Maar de tijd zet de mens

En opeens zag ik jou
Je kwam zomaar voorbij
En je weet wat ik zei:
Het begint weer opnieuw

Vroeger heb ik geloofd
In een vrouw is een vrouw
Maar een vrouw is een trut
Een ellendige trut
Zonder liefde of trouw
Zonder toekomst, een vrouw
Baart geen kinderen, maar zorgen

DiNeR

i

We waren, denk ik, net drie maanden niet meer bij elkaar
Toen hij me belde, om te vragen hoe het met me was
Ik zat toen al niet meer zo vreselijk in zak en as
En zijn afwezigheid voelde toen al een tijdje niet meer raar
Hij zei: "Je spreekt met mij, je bent me toch nog niet vergeten?"
En "Weet je nog, we zouden nog een keertje samen eten"
Dat was waar
We spraken daarom af in "De Vier Wilgen" aan de Herengracht
Omdat we samen daar, besloten we, het vaakst hadden gezeten
En dus die week daarop, hij had een roosje meegebracht
Zaten we daar opeens weer samen in dat restaurant
Er leek geen klap veranderd, er was slechts een achterstand
In zaken die we vroeger altijd met elkaar bespraken
Hij was nog met die ander maar dat had ik wel verwacht
Hij noemde hem een schat, maar vond dat hij dat niet kon
maken
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We praatten over onze tijd
En over dat hij nog steeds nagelbijt
En ik dacht opeens, wat is het toch een lieve man
Het voelde zo vertrouwd, we hebben geen minuut
gezwegen
Alsof ik er een goede vriend had bij gekregen
Dit was het bewijs dat dat dus blijkbaar kan
We hebben zelfs nog een dessert genomen
En om een uur of twaalf stonden we pas weer buiten,
samen op de Herengracht
En constateerden: "Kijk, er komen nieuwe blaadjes
aan de bomen"
En daarna ging hij weg en was ik weer alleen
Ik heb hem nog een tijdje na staan kijken
En dacht: "Wat een voortreffelijk besluit"
Het leven kan vaak zo eenvoudig blijken
Maar later toen ik thuis zat op de bank
Voelde ik toch die treurigheid van binnen
Dat was het dus en nu is het voorbij
Het wachten kan weer gaan beginnen

oeeN LiePJe
'k Ben onder de indruk van de dingen die je zegt
Het is geestig en zo vleiend want het klinkt gemeend oprecht
Oh ik hoop dat het voor mij is en niet voor een groot publiek
Dat je niks gebruiken zult voor teksten op muziek
Je weet dat ik van jou ben want je weet dat je me raakt
Zolang je maar, zolang je maar geen liedje van me maakt
Ik werd getroffen door de dingen die je zei
En ik wist toen je me kuste: wat hij zegt gaat over mij
En ik bid maar dat het waar is, dat je die intimiteit
Niet op single zet en aan de grote platenbonzen slijt
Je weet dat ik van jou ben want je weet dat je me raakt
Zolang je maar, zolang je maar geen liedje van me maakt
Want vannacht was zeldzaam en ik gaf je wat ik had
Omdat alles draaide, er geen haan naar kraaide
Dat we zoenden en bewogen op het ritme van de stad
Ik was gevoelig voor je liefde voor mijn hond
Voor de dingen die je zei en voor de dingen die je vond
Oh ik hoop maar dat je ‘t stil houdt wat mijn liefde met je
doet

Want daar is het te speciaal voor, daarvoor voel ik me te goed
Je weet dat ik van jou ben want je weet dat jij me raakt
Zolang je maar, zolang je maar geen liedje van me maakt
Jij sprak bevlogen van het sproetje op mijn oor
Van mijn haren en mijn ogen en zo ging je uren door
Oh ik hoop maar dat je inziet dat ik meer voor jou wil zijn
Dan een afgeprijsde single met een uitgekauwd refrein
Want je weet dat ik van jou ben en je weet dat je me raakt
Ik ben alleen zo bang dat je een liedje van me maakt
Want vannacht was zeldzaam en de radio stond aan
Ik zag alles draaien, jou die hond maar aaien
En je zei dat hij naar mij rook, hield hem dicht tegen je aan
En de radio moest harder want je kon het niet verstaan
En toen Guus ging zingen, zei je vreemde dingen
Dat dat liedje best wel eens op ons zou kunnen slaan
De rest is me ontgaan...
Want ik schrik van deze valse romantiek
'k Wil niet vergelijkbaar zijn met rijmpjes op muziek
Het was een nacht uit duizenden toch heb ik liever niet
Dat deze nacht bezongen wordt in één of ander lied
Begrijp dat ik van jou ben en begrijp dat wat me raakt
Zijn doel zal missen als je ooit een liedje van me maakt

De ZONDAO

i

Je kon lopen door de stad
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
Met een hond, als je die had
En desnoods midden op de straat
De klokken van de toren
Waren overal te horen
En je was het je geen ogenblik bewust
Maar het was de dag der dagen
Zonder jakkeren en jagen
De wereld was een hele dag op rust
Er is geen zondag meer
Er is alleen lawaai en snelverkeer
Er is gedender en gedaver
Van Sint-Philipsland tot Sneek
Er is geen eind en geen begin meer aan de week
Er is geen zondag meer
Geen zondag meer
En alles racet en raast
Er is geen zondag meer, er is alleen maar haast
Je was vrij, je had geen werk
Je had 't park of 't plantsoen
's Morgens ging je naar de kerk
Al zag je mij dat zelden doen

De vogels kwamen zingen
En je deed je vaste dingen
Wim de Bie en Kees van Kooten op de buis
Of je liep gezellig binnen
Bij je vrienden en vriendinnen
Daar ben ik dan! - en iedereen was thuis
Er is geen zondag meer
Er is klandizie en parkeerbeheer
Er is getoeter en getetter
Tussen Hulst en Hoogezand
Er is geen zondag meer, geen zon meer in dit land
Er is geen zondag meer
Geen zondag meer
En alles wat ik zie
Dat is de vierentwintiguurs-economie
Er is geen zondag meer
Geen alles-mocht-en-alles-kon-dag meer
Ik wil ‘m terug, precies als vroeger
Met de warenhuizen dicht
Want ik wil eens per week de eeuwigheid op zicht
Ik wil de zondag terug
M'n zondag terug!
De stilte en het groen
Ik wil de zondag terug, de zondag terug van toen

y<LTiJD AL CEKEND

ALTijP AL CeKeNP

Ik heb je altijd al gekend

Ik heb je altijd al gekend

Ik heb je altijd al gezocht

Bij alles wat ik deed

Keek in duizenden gezichten

Maar de tijd moest nog wat rijpen

Ook al had ik nog geen weet

Maar vond nooit die ene blik

Want het was nog veel te vroeg

Van jouw bestaan

Die ik zo herkennen zou

Voor een leven met elkaar

Ik heb je altijd al gehoord

Ik heb je altijd al gekend

Jij bent er altijd al geweest

Maar je kon me niet bereiken

Maar de tijd moest nog wat rijpen

Maar pas nu kan ik begrijpen
Dat het zo lang heeft geduurd

Ik wist niet dat jij me zocht

Want het was nog veel te vroeg

Was te ver bij jou vandaan

Voor een leven met elkaar

Ik heb je altijd al gekend

Jij bent er altijd al geweest

Maar de tijd moest nog wat rijpen

Maar pas nu kan ik begrijpen

Want het was nog veel te vroeg

Dat het zo lang heeft geduurd

Voor een leven met elkaar

Het moment was nog niet daar

Jij bent er altijd al geweest

Maar nu sta je werkelijk voor me

Maar pas nu kan ik begrijpen

Het lot bracht jou bij mij

Dat het zo lang heeft geduurd

Wat in sterren stond geschreven

Het moment was nog niet daar

Lees ik plots van heel dichtbij

Ik heb je altijd al gemist

En ik zie nu in je ogen

M'n huis bleef leeg en koud

Dat je mij ook hebt herkend

Het werd al haast vertrouwd

Ik heb jou gevondenI

Zo zonder jou

Dit is het momenti

ceeF Me Pe zoMeR
Ik heb vast niet goed gekeken
Het duurde lang voor ik het wist
Want zoals jij het noemt "signalen"
Ik heb ze allemaal gemist

Ik heb vast niet goed gekeken
Maar hoe gaf je het dan aan?
Zag jij in al die zomernachten
Dat het nu al fout zou gaan?

Dus ik hoor mezelf zeggen
"Weet je nog, die zomernacht?"
En sluit mijn ogen als je opstaat
Alsof je hierop hebt gewacht

Ik kijk je nu weer in je ogen
Jij staart naar die van mij
Ik zie de beelden van de zomer
Maar ik voel er niets meer bij

Kijk me 1 keer in mijn ogen, lief
Ik wil weten wat jij ziet
En ineens zie ik wat jij al wist
De regen staat je niet

Ik zie me lachen: "Kom maar langs"
In een geluidloos déja vu
Jij was de allermooiste zomer, lief
Maar 't is oktober nu

Geef me de zomer
Geef me de zomer weer
Nog 1 keer
Laat het me zien
De zomer
Geef me de zomer weer

Ik heb vast niet goed gekeken
En het doet er niet meer toe
Niet nu je bij de deur staat
Nu je zachtjes bij me weggaat
De kou komt binnen
De herfst kan beginnen
De kou in mij
Eén klap van de deur
En ik ben net zo vrij als jij

Geef me de zomer
Geef me de zomer weer
Nog 1 keer
Laat het me zien
De zomer
Geef me de zomer weer

Het is nu wachten totdat iemand zegt:
"Het is beter om te gaan"
En al zie ik dat je bang bent, lief
Ik durf het ook niet aan

ONDeR oe APPeLBOOM
Ik kwam thuis, het was een uur of acht
En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar
De tuinbank stond klaar
Onder de appelboom

Ik ging zitten en zat te kijken hoe de buurman in z'n tuin
Nog aan 't spitten was
De nacht kwam uit de aarde
Een blauwer wordend licht hing in de appelboom

Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn
De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi
Er lag weer speelgoed in het gras
En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad
Tot waar ik zat
Tot onder de appelboom

En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel
Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was
Gelukkig zat er iemand naast me
Om precies te zijn
Jij was het die naast me kwam zitten
Onder de appelboom

Zeldzaam zacht en dichtbij
Voor onze leeftijd

iK LAAT HeT GAAN
In ieder hart daar is een plek,

Dus ik kies om bij jou te zijn

Een sterk en veilig heiligdom

Als ik het voor het zeggen had

Daar heelt het oude liefdeszeer

Maar jij hebt ook een stem hierin

Tot er een nieuwe liefde komt

Hier is mijn hart, doe wat je wilt

Ik sprak je heel voorzichtig aan

Ik laat het gaan, ik laat het gaan

Jouw antwoord was net zo beheerst

En jij alleen weet waar we staan

Toch voelt het of ik teveel zei
Mijn zwijgen is mijn zelfverweer

En hield ik in mijn hand een roos
Dan voelde ik alleen de doorns
Ik laat het gaan, ik laat het gaan
En jij gaat ook gauw, neem ik aan

Maar als mijn zwijgen jou doet gaan
Dan wordt dat wel mijn grootste fout
Dus deel ik toch die plek met jou
Hier is mijn hart, doe wat je wilt

En daarom zijn mijn ogen dicht
Ik heb meer dan genoeg gezien
Ik laat het gaan, ik laat het gaan
En jij alleen weet waar we staan

Zee DAAR A\AAR eeN$ WAT OP
Hij wist onmiddellijk dat ik het was
De enige minnaar, “de ware“
Zo stond hij daar naast me. Hij pakte mijn glas
En zei: “Hier zat je dus, al die jaren'
Ik vroeg heel kortaf of hij vaak ruzie kreeg
Maar dat kon hem niet zoveel schelen
Hij knoopte mijn jas dicht, mijn glas dronk hij leeg
En zei: “Kom maar mee, we gaan spelen"
Hij rende de kroeg uit, hij sleurde me mee
De stad door, op weg naar zijn woning
Daar zette hij mij op z'n bed en hij zei:
“Wie stil is, die krijgt een beloning“
En toen ging het licht uit en is het geschied.
Het leek als vanzelf te gaan
Ik vroeg hem na afloop: "Hoe heet jij wel niet“
Maar hij zei alleen: "Kijk me aan"
Luister, want ik heb de pest aan vaagheid.
Waarom blijven wij niet altijd.
Altijd bij elkaar?
Zeg daar maar eens wat op
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Alles werd anders, mijn flat moest verkocht
En plotseling woonden we samen
Hij had een servies en een kat uitgezocht
En luxaflex achter de ramen
Opeens zat ik zondags bij ma op de thee
Hij nam me op sleeptouw naar Rome
En als ik wou roepen: “Ik ga niet meer mee!“
Dan wist-ie dat steeds te voorkomen
Luister, want ik heb de pest aan vaagheid.
Waarom blijven wij niet altijd.
Altijd bij elkaar?
Zeg daar maar eens wat op
Het is nooit gestopt en het gaat nog steeds door
Zo werkt het, hij blijft me verbazen
Geen tijd om te denken, daar zorgt hij wel voor
Een storm, die blijft razen en blazen
Maar als-ie 's nachts naast me ligt, weerloos en klein
Dan lijkt-ie zijn taak neer te leggen
Dan kan hij zo breekbaar zijn als porselein
Dan mag ik soms ook nog wat zeggen
Luister, want ik heb de pest aan vaagheid.
Waarom blijven wij niet altijd.
Altijd bij elkaar?
Zeg daar maar eens wat op

NAAR HeT ZuiDeN
Coragao
In het zuiden
Lé no sul
Debaixo dum céu e urn mar azul
Tem urn lindo sol e areia
E a noite, tem o luar
Naar het zuiden
De verao
Vogels trekken naar het zuiden
En ik doe een dikke trui aan
Voor de kou die nog moet komen
Wie verlost me
Van dat eeuwige verlangen
Van een hart dat zich wil warmen
Aan een zon
Die steeds blijft schijnen
Ló no sul
Urn mar azul
In het zuiden
La no sul
Lijkt het leven zoveel lichter
Debaixo dum céu e urn mar azul
Wij kwamen ieder jaar weer dichter
De verao
Tot elkaar

Lé na sombra
De urn verao de euforia
Do riso que nos da alegria
E urn pouco faz esquecer
Naar het zuiden
De verao
Nu de liefde zo bekoeld blijkt
La no sul
Dat ze niet meer tot de stoel reikt
Waar ik doodstil
Op blijf zitten
Ik moet opstaan
En je naar de auto sleuren
Hier niet doelloos zitten treuren
Maar plankgas
Naar het zuiden rijden
La no sul, urn mar azul
In het zuiden
E a sombra
Gaat ons bloed weer sneller stromen
De urn verao, da nostalgia
Leren wij weer weg te dromen

Dessa alegria
Kunnen wij weer dagen vrijen
De verao, lé no sul
In het zuiden
Vem ao sol
Is geen agenda die ons hindert
Lé no sul só mais urn dia
Brandt de liefde onverminderd
Nessa alegria, de verao
Ga met mij
Lé no sul, lé no sul
O mar é mais azul, de verao
Naar het zuiden
Lé no sul, urn mar azul

OOC eN OOR

Draaf maar door
Rommel maar aan
Oogkleppen op
Niet te verslaan
'k Brand m'n vingers
En gloei van binnen
Nooit verliezen
Maar steeds winnen

Geen tijd voor een antwoord
Geen tijd voor een vraag
Wat morgen zou moeten
Heb ik liever vandaag
Ik brand m'n vingers
Blijf gloeien van binnen
Ik wil niet verliezen
Maar steeds winnen

Geen droomdebuut
Niet op een draf
Geen trammelant
Oogkleppen af
Ik ben opeens
Opnieuw begonnen
Niks verloren
Zoveel gewonnen

Ik doe m'n ding
En doe nog veel meer
Tuk op victorie
Steeds maar weer
Jeuken m'n vingers
Ben ik buiten zinnen
Nooit verliezen
'k Wil steeds winnen

Wat wil je vertellen?
Wat wil je nog meer?
Geen adempauze
Want steeds maar weer
Jeuken m'n vingers
Ben ik buiten zinnen
Nooit verliezen
'k Wil steeds winnen

En dan dat onbewaakte ogenblik
Een noodkreet van een vriend
Pas op de plaats, op de plaats rust
Er is niets dat mijn geweten sust
Alleen zijn blik, alleen zijn stem
Ik ben oog en oor voor hem

Maar dan die cruciale tegenslag
De noodkreet van een vriend
Pas op de plaats, pas op m'n tellen
Ik weet wat hij me wil vertellen
Alleen zijn blik, alleen zijn stem
Ik ben oog en oor voor hem

Ik ratel niet, want ik luister
Met argusogen in het duister
Niet meer vragen wat hij me vroeg
Een stille hint is al genoeg
Alleen zijn blik, alleen zijn stem
Ik ben oog en oor voor hem
Ik doe wat mij niet eerder lukte
Dwars door al die kouwe drukte
Vang ik zijn blik, hoor ik zijn stem
Ik ben oog en oor voor hem

MS

TROPeNJAReN

Dit zijn de laatste dagen van de tropenjaren
Ik heb de dingen weer in eigen hand
Zo hevig als ik toentertijd door jou ben overmand,
Zo angstaanjagend snel komt nu de storm weer tot bedaren
Ik drink ze weg, de dagen, op dit late uur
Verzuip ze met de plakkerige nachten
Ik zoek vergeefs naar een systeem, een lijn in mijn gedachten.
En angstaanjagend langzaam kom ik wat op temperatuur
Afgeleefd
Heet dat zo?
Afgeleefd
Als je verslagen en dom.
Voor je uit zit te staren
Wanhopig proberend
Een beeld te bewaren
Een helder beeld van hoe het was
Toen de dagen
nog weergaloos
onoverzichtelijk waren

Nu geen geluid meer
Dan stilte
Een stilte
Die suist
En bedwelmt
Sinds jij bent verdwenen
En dan al die vrienden
Die 't goed met me menen
En zeggen
"Je ziet er al veel beter uit...
Kom op, joh
Je ziet er al veel beter uit'
Maar een soort onbehagen, moeilijk te verklaren
Misschien alleen de eerste schrik, meer niet
Maakt dat ik ze niet horen wil en kies voor m'n verdriet
Ik mis je
Ik mis je
Ik mis je en ik mis je duizend praktische bezwaren...
Dit zijn de laatste dagen van de tropenjaren

Een verre klok slaat twaalf uur
Het leven went wel op den duur
Maar grote góden
Er is zo nu en dan een nacht
Dan sterf ik door een helse macht
Wel duizend doden
De winden razen en het spookt
En de herinnering bestookt
De lieve vrede
Ik hoor het kraken van de trap
Ik hoor de akelige stap
Van het verleden
Spoken
Spoken met verwijt
Spoken
Uit de weggetikte tijd
Zoveel dagen niet geteld
Zoveel fouten nooit hersteld
Zoveel woorden nooit gesproken
Spoken, spoken, spoken
Er zweven schimmen in 't rond
Er rijzen reuzen uit de grond
Om me te kwellen

Ze braken vuur, ze spuwen bloed
En ik begrijp maar al te goed
Wat ze vertellen
Ze roepen: Slecht! Mislukt! Verkeerd!
Ze blijken alles gefundeerd
Van me te weten
M'n knoeierij, m'n jaloezie
Ze kennen alle dingen die
Ik wou vergeten
Spoken
Spoken met verwijt
Spoken
Met weemoedigheid en spijt
Zoveel lessen niet geleerd
Zoveel liefdes genegeerd
Zoveel vriendschappen verbroken
Spoken, spoken, spoken
Ik hoor het kraaien van de haan
De nieuwe zon heeft langzaamaan
Zijn licht ontstoken
Het leven went wel op den duur
Maar nu en dan om twaalf uur
Komen de spoken

HeT WON DPR

'won der I o -en 1 (godsd) handeling die de natuur¬
krachten te boven gaat en dus alleen door God,
met bijzondere hulp van God, kan verricht wor¬
den; mirakel; 2 iets buitengewoons
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In de stilte van het voorjaar
Heb ik het wonder wel eens ontmoet
Als het witte bloesem sneeuwde in het gras
En ik heb het laten sneeuwen,
Laten sneeuwen op mijn hoed
In de stilte van het voorjaar
Dat je zachtjes schreien doet
In de volte van de zomer
Zag ik ook het wonder staan
In de veldboeketten en het gouden koren
En in de nachten vol met sterren
En een dichterlijke maan
Kon ik het lieve liedje
Van het wonder horen
De een noemt het wonder
De ander het lot
Wie weet hoe het heet
Mag het zeggen
De een zegt 't is wonder
De ander zegt God
Maar d'r is niemand die het uit
Weet te leggen

Toch zijn er wel van die momenten
Dan zie je veel meer dan je ziet
Dan zie je het wonder van lente
Of het nou God is, of niet
Je voelt diep van binnen
Een wonder dat meer is
Dan bloei in een boom
En dat is toch wel heel bijzonder
Al heeft het ook iets van een droom
De een noemt het wonder
De ander het lot
Wie weet hoe het heet
Mag het zeggen
De een zegt 't is wonder
De ander zegt God
Maar d'r is niemand die het uit
Weet te leggen
Toch is het alsof het leven
Ons soms iets vertelt
Dat meer is dan geluk of verdriet
Leven is meer dan een dwaas
Of een held
Zonder het wonder
Leven we niet

De een noemt het wonder
De ander het lot
Wie weet hoe het heet
Mag het zeggen
De een zegt 't is wonder
De ander zegt God
Maar d'r is niemand die het uit
Weet te leggen

iK HeB Je NoDiC

Als ik werkelijk moet zeggen
Wie of wat jij voor me bent
Als ik dat moet uit gaan leggen
Aan iemand die ons niet goed kent
Dan zijn de meeste woorden eig'lijk overbodig
Ik heb je nodig
Ik heb je nodig
Niet om te koken, niet om te wassen
Niet om t.v. mee te kijken
En ook niet voor de wekelijkse avond klaverjassen
En echt niet om mijn overhemd te strijken
Heus niet voor het ultimale happy-end
Niet om bergen te bedwingen
Niet voor al die domme dingen
Maar gewoon voor het gevoel dat jij d'r bent
Voor mij er bent, dat jij er altijd bent
Als ik werkelijk moet zeggen
Wie of wat jij voor me bent
Als ik dat moet uit gaan leggen
Aan iemand die ons niet goed kent
Dan zijn de meeste woorden eig'lijk overbodig
Ik heb je nodig, oh zo nodig
Ik heb je nodig

En wel om me soms op m'n vingers te tikken
Want ik kan nogal erg overdrijven
En ook voor verse lucht als ik er soms in dreig te stikken
Voor de zekerheid dat jij bij mij zult blijven
Voor als er iemand ongelooflijk zeikt
Als ik erg uit m'n humeur ben
Of een stomme ouwe zeur ben
Dan heb ik nodig dat je even naar me kijkt
Naar me kijkt, ja even naar me kijkt
Dus als ik werkelijk moet zeggen
Wie of wat jij voor me bent
Als ik dat moet uit gaan leggen
Aan iemand die ons niet goed kent
Dan zijn de meeste woorden eig'lijk overbodig
Ik heb je nodig, oh zo nodig
Dus als ik werkelijk moet zeggen
Wie of wat jij voor me bent
Als ik dat moet uit gaan leggen
Aan iemand die ons niet goed kent
Dan zijn de meeste woorden eig'lijk overbodig
Ik heb je nodig, oh zo nodig
Ik heb je nodig

Eig'lijk ben ik wel tevreden

Zeg me wat 'k het liefste hoor

'k Heb me niet zo vaak vergist

Denk aan hoe je steeds bij mij was

Huil dus om geen and're reden

Ga zo met me door

Dan dat je me mist
Als de ster die valt je toewenkt

Draag me zelf, al kan het zwaar zijn

Ben ik bij je in je hoofd

Laat me dan ook niet alleen

Elke keer dat je aan mij denkt

Doe gewoon, dan zal het waar zijn

Dat heb ik toen beloofd

Ik blijf om je heen
Ga maar veel en lekker eten

Mag ik die paar laatste dagen

Maak geen heilige van mij

Daar zijn, waar ook jullie zijn

Je hoeft geen dingen te vergeten

Samen zal de grens vervagen

'k Blijf er altijd bij

Tussen waar en schijn
Laat de kinderen erbij zijn

Zing mijn liedjes, denk aan dagen

Echt bij alles wat gebeurt

Dat de zon over ons scheen

Dan is het of wij weer wij zijn

Dan is alles te verdragen

En niet zo verscheurd

Ik blijf om je heen

Kom gerust met alle honden,

Als ik alles samenvat

Schilder bloemen op m'n kist

Alles had een echte reden

Deel je tranen en je wonden

'k Heb jullie toch gehad

Niets wordt uitgewist

’k Heb jullie toch gehad

Eig'lijk ben ik heel tevreden

Doe alsof 'k er zelf nog bij was
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