IK BEN ER NOG

OOIT OP EEN DAG

Alles heeft een begin en een einde
Alles gaat omhoog en komt weer neer
Jij zegt je ziet er goed uit
Ik ben het daar mee eens

Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan
De hele nacht denk ik na
En overdag droom ik dan
Over waar ik ’s nachts niet van
slapen kan

Al waar ik van hield is verdwenen
Maar ik ben er nog
Zonder jou kon ik toch niet leven
Maar ik ben er nog
Ik ben er nog
Miljoenen mensen op de wereld
Die kunnen zonder jou
Ik ben het ook aan het leren
Er is geen reden dat het mij niet
lukken zou
En de vogels die fluiten vrolijk verder
Voor hen is er niets aan de hand
De zon die schijnt misschien
zelfs feller
Ik heb een tijd niet meer gemerkt dat
ze er was
Ik ben er nog
FLEUR VAN GRONINGEN

Op een dag
Verdwijnt de angst
Je bent er weer
Meer dan ooit voorheen
Je voelt de zon, je ruikt de zee
Je bent terug van weggeweest
Je bent er meer dan je er ooit
bent geweest
Ik ben er nog

Ooit op een dag
Ooit op een plek
Ooit op het goede moment
Dan is het daar
Voorlopig leef ik in mijn hoofd
Hier bepaal ik hoe het leven loopt
Dat is hier heel gewoon
Hier gebeurt al waar ik van droom
Ooit op een dag
Ooit op een plek
Ooit op het goede moment
Dan is het daar
Nu is het nog grijs,
zit de hemel dicht
Maar zelfs als de zon niet schijnt,
geeft ze toch licht
Ze hangt in de lucht en wacht tot
je ze plukt
Ooit op een dag
Ooit op een plek
Ooit op het goede moment
Dan is het daar

Soms maken we elkaar moe
Soms gaan we met elkaar naar bed
Soms zijn we vrienden
Soms zien we elkaar niet vaak
Soms verdwijnen we uit ons leven
Enkel de gedachte aan elkaar
Soms is er een ander
Soms kan dat weer overgaan
Soms gaat verliefdheid liggen
Soms wakkert ze weer aan

SOMS

Soms zijn we lucht voor elkaar
Soms zijn we hemel en aard
Soms het zand in een hand
Dat op de grond belandt
Soms zijn we een gelukkig paar
Soms zijn we uit elkaar
Komen we toch terug bijeen
En gaan we dan toch weer uiteen
Soms zijn we een storm in een glas
Komen we elkaar goed van pas
Soms zijn we armen om te schuilen
Soms kunnen we niet huilen
Soms gaan we trouwen in een kerk
Soms is scheiden niet eens slecht

Soms hebben we geld
Soms is het er overvloedig
Soms hebben we niks nodig
om ons rijk te voelen
Soms worden we vervangen
Soms vervangen wij
Is het dan wel beter
Soms zijn we bang om bang te zijn
Soms worden we ziek
Waar is dan de romantiek
We zorgen voor elkaar
We zijn blij met elk gebaar
In welke vorm dan ook
Ik hoop
Dat wij
Nooit
Voorbij
Zullen zijn

Soms komen we weer op adem
Soms doen we alles met een zucht
Soms komt de wind van voren
Soms zit ze in de rug
Soms wonen we in een ver land
Komen we niet terug
Soms gaat het te traag
Soms gaat het te vlug
Soms verlangen we naar vroeger
Soms wachten we op wat komen gaat
Soms hebben we elkaar nooit gekend
Soms is het schip al vergaan
Soms gokken we samen
Soms wonen we alleen
Soms vliegen we elkaar in de haren
Soms hebben we er geen
Soms dromen we dezelfde dromen
Soms stichten we een gezin
Soms lukt het niet overeen te komen
Soms verliezen we een kind
Soms zijn we pure haat
Zijn we tot niets in staat
willen we elkaar nooit meer zien
soms missen we elkaar voor tien
soms geven we elkaar te eten
als het alleen niet meer gaat
soms zijn we om op te eten
soms hebben we geen smaak

Soms is er een nieuwe liefde
Soms wordt ze weer gewist
En als we even niet opletten
Hebben we ons hele leven gemist
In welke vorm dan ook
Ik hoop
Dat wij
Nooit
Voorbij
Zullen zijn
Soms gaan we dood
Worden we een herinnering
Maar die daarom niet
minder levendig is
De liefde kent veel gezichten
Ze verandert van gelaat
Soms heeft ze blauwe ogen
Soms heeft ze blind gemaakt
Ze komt altijd terug
Soms na een winterslaap
Soms ligt ze in je bed
Soms leeft ze in je hart
In welke vorm dan ook
Ik weet
Dat wij
Nooit
Voorbij
Zullen zijn

ZIE MIJ GRAAG

Hoe meer we denken, hoe minder we weten
Hoe meer we doen, hoe minder we leren
Hoe harder we proberen, hoe minder we betekenen
We zijn zo bang te worden vergeten
Iemand zijn, dat willen we graag
Maar misschien kan je alleen iemand zijn voor elkaar
Zie mij graag
Vanaf nu tot het einde van de dag
Pak mij vast
Laat mij vergeten dat de wereld bestaat

SLAPEN DOEN WE MORGEN

BEHALVE VANDAAG

We zijn nog wakker
Hand in hand
We laten los
We houden vast

En alles gaat gewoon zijn gang
De dagen zijn kort de nachten lang
Ik sta op ik ontbijt nog altijd niet
Ik werk ik kook ik schrijf een lied

We gaan op stap
We zijn zelden thuis
We jagen na
We vliegen uit

Spraken we niet omdat de stilte alles zei
Of was alles gezegd tussen jou en mij
Ik ben benieuwd hoe stil het straks zal zijn
Of je wil weten hoe het gaat met mij

We dansen wild
We zingen luid mee
Wij drinken glazen
tot de bodem leeg

Ik wil weten hoe het met jou is
En je vragen of ik veel heb gemist
Het is nog vroeg de lucht is blauw
Ik heb vaak gedacht aan jou

Instr
De zon komt op
Hand in hand
We laten los
We houden vast
We leven hard
We kiezen niet graag
We gaan als een gek
Het geluk achterna

En slapen doen we morgen
Dat is zonde van de tijd		
Wij dromen met ons ogen open
Als we samen zijn
We zijn elkaar
Na zoveel jaar
Nog altijd
Niet moe geraakt

En slapen doen we morgen
Dat is zonde van de tijd
Wij dromen met ons ogen open
Zolang we samen zijn

De tijd heeft niet stilgestaan
Behalve vandaag behalve vandaag
We zijn onze gang gegaan
Nu staan we hier weer bij elkaar
We zien elkaar tis precies weer
Na al die tijd voor de eerste keer
Er is veel veranderd maar jij geen haar
Jij ruikt hetzelfde ik ken elk gebaar
We praten en praten het is bijna verdacht
Onze stemmen klinken zacht
Het gaat niet waarover het zou moeten gaan
Maar we verstaan elkaar

De tijd heeft niet stilgestaan
Behalve vandaag behalve vandaag
We zijn onze gang gegaan
Nu staan we hier weer bij elkaar
Het is fijn
Nu het weer kan
Om hier te zijn
Maar waarom huilen we dan
De tijd heeft niet stilgestaan
Behalve vandaag behalve vandaag
We zijn onze gang gegaan
Nu staan we hier weer bij elkaar

TAFEL VOOR ÉÉN

ALLES STROOMT

Wees gerust
Het leven				
Vindt ons wel
Het heeft geen nut
Te discussiëren
Want zij wint het spel
Je kan alles zijn
Wat je wilt
Als je er hard voor werkt
Maar aan het eind
Van de rit
Is zij het sterkst

We wennen snel
Het leven gaat voort
Wat zich vaak genoeg herhaalt
worden we gewoon

Tafel voor één
Ik zit op de bank, aan het raam
Met zicht op zee, en de zon voelt warm
Als je jezelf bent kwijtgeraakt
Als je verloren loopt bij elkaar
Dan leidt zij jou langs wegen
Daar kom je jezelf vast wel weer tegen
Een tafel voor één
Ik zit op de bank, aan het raam
Met zicht op zee, en de zon voelt warm

Ik hou van gewoon
Ik hou van gewoonte
Ik blijf waar ik ben
Anders loop ik verloren
Ik ga wel op reis
Maar kom snel naar huis
Hier is het goed
Hier ben ik thuis
Hier word ik oud met jou dat wou ik graag
Maar hoe je het wilt is vaak niet hoe het gaat
Alles stroomt
Alles beweegt
Niets is vandaag
Wat het is geweest
Alles komt
Alles gaat
Hou niet vast
Wat je beter loslaat

Na de dag komt de nacht
Na de regen de zon
Dat is hoe het gaat
Je wordt het gewoon
Verzet je niet
Ga met de stroom
Dat is hoe het gaat
Je wordt het gewoon
Alles stroomt
Alles beweegt
Niets is vandaag
Wat het is geweest
Alles komt
Alles gaat
Hou niet vast
Wat je beter loslaat
Het wordt een gewoonte

SPEER

We leven maar één keer
Jij leeft voor twee
Je kijkt niet achterom
Je vraagt nooit waarom
Je stelt alleen de vraag
Ben ik hier graag
Al wat telt
Is dit moment
Instr
Volg heel trouw jouw droom
Er is geen ander spoor
Je doet je zin
Je bindt voor niemand in
Je verliest, je wint
Wat als ik wat meer
op jou leek
Instr
Ik tel tot tien
Ik doe mijn ogen dicht en zal wel zien
Ik denk niet na en kom je achterna
Jij gaat als een speer
Ik dwarrel als een veer

WAARD

Er is een bom ontploft
Is er iets kapot 				
		
Hoe lossen we dat op
Niet meer op mijn knieën
Die tijd is voorbij
Dat was niet goed, niet voor jou, niet voor mij
Ik zet mij op een stoel
Die van jou staat daar
Het is beter dat elk zijn eigen rekening maakt
Elk met ons verhaal
We hebben allebei gelijk
Alles is zwart en wit tegelijk
Laat ons niet vechten
Dan verliezen we alle twee
Een mens verandert
Het is niet voor niks geweest
Zet ons ego opzij
Dat werkt verdriet in de hand
Je raakt niets kwijt als je er niet aan vastklampt
Wat geweest is is geweest
Stel het niet in vraag
Hadden we anders gekund
dan hadden we het gedaan
Het beeld van toen
Laat het los
Het zet het hier en nu
op slot

Er valt veel te verliezen
Als we daarvoor kiezen
Ik kom hier voor je staan
We zijn het waard
Er valt veel te verliezen
Als we daarvoor kiezen
Ik kom hier voor je staan
We zijn elkaar waard

HERINNERINGEN

LICHT

Ofwel heb ik een goed geheugen
Of heb jij indruk gemaakt
Ik fiets door de stad
Aan alles hangt ons verhaal

Soms is het buiten koud
Soms woon ik in een hel
Meestal zit die in mijn hoofd
Dan wacht ik tot jij er bent

Ik kijk door jouw ogen
Ik hoor wat jij zou horen
Ik zeg zinnen
Herinneringen
Aan zoveel dingen
Ik wacht op de dag
Dat de tijd het overneemt
En de sporen vervagen
Maar tot dan zie ik je graag
Ik kijk door jouw ogen
Ik hoor wat jij zou horen
Ik zeg zinnen
Herinneringen
Aan zoveel dingen
Hoe hard ik ook ren
Ik raak niet verder weg van jou
Als ik één seconde schrappen kon
Vergeet ik dan dat jij ooit bestond
Ik kijk door jouw ogen
Ik hoor wat jij zou horen
Ik zeg zinnen
Herinneringen
Aan zoveel dingen
Ik heb vandaag tien minuten
Niet aan jou gedacht
Dat is een begin

Jij haalt er mij weer uit
Jij weet altijd raad
Jij wist elke gedachte die mij verdrietig maakt
Jij drukt me op het hart
Als je op een dag het licht weer aansteekt
Vind je meer terug dan je bent kwijtgespeeld
Soms is het buiten donker
Gaat ook het licht uit in mijn hoofd
Jij toont me dan de sterren
Jij brengt licht waar het dooft
Een storm gaat voorbij
Regen houdt ooit op
Jij wacht geduldig af
En geeft mij een warme jas
En drukt me op het hart
Als je op een dag het licht weer aansteekt
Vind je meer terug dan je bent kwijtgespeeld
Op een dag ben je te groot
Pas ik niet meer op een schoot
Maar vanbinnen blijf ik klein
En zorg jij nog steeds voor troost
Als je op een dag het licht weer aansteekt
Vind je meer terug dan je bent kwijtgespeeld
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