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Spiegels en weegschalen

Ik ben nog steeds dezelfde, die ik ben
Misschien nog zelfs iets méér, dan ooit tevoren
De spiegel toont me alles, dat ben ik, écht, zonder twijfel
Ook de weegschaal zegt niet, dat ik te licht ben bevonden

Ik staar mezelf aan, de tweede ronde
Ik vind dat het nog de moeite waard is, ik blijf wel
Ik wil een anders' mening heus wel horen
Maar ik denk, dat ik mezelf allang het beste ken

Ik spiegel me dan ook niet meer, aan anderen
Het pad, wat er ook komt, zo moet het gaan
En geen last meer mee te nemen, die tijd is al geweest
Ik weeg vaak af, maar maak het nooit te zwaar

In spiegels zie ik steeds mezelf ook, maar
Ik verander graag iets aan het uiterlijk, als slingers op een feest
Het geeft wat kleur, aan 't leven, aan 't bestaan
En niemand , alleen ik , kan dat veranderen



Overdenkingen tijdens een wandeling

Weet je nog,  vroeger
Eigenlijk tot een jaar geleden
De grootste bron van ergernis
Hondendrollen op de stoep
Of treinen die niet op tijd reden
Of drammerige wielrenners in een grote groep

En zeuren over het weer
Te koud , te warm , te nat ,te glad
Nu besef je soms pas echt
Hoe goed je het toen had

Oh, hopelijk komt dat weer terug
Gezeur om niks, wat ik nu mis
Gezegend is het land waar ‘t grootste probleem
De te hoge heg van de buurman is



Zoveel liefde ben jij waard

Zoveel zand als op het strand ligt
Zoveel sterren , aan de hemel
Zoveel sneeuw als in de bergen
Op de hoogste plek op aard’

Zoveel water als de zeeën
Zoveel zon, als in de zomer
Zoveel dromen , als in nachten
Zoveel liefde ben jij waard

Ik had de allermooiste zinnen
En de prijs die ik zou winnen
En ‘t moment van het beginnen
Allemaal voor jou bewaard

En die dromen in de nachten
Alles waar je naar kan smachten
En soms zorgen over morgen
Wat me dan weer zorgen baart

In gedachten was ik steeds
Al veel dichterbij gekomen
Het zijn verlangens  , het zijn dromen
Al verzameld en bewaard

Zoveel winters onder dekens
Zoveel lentes vol met kleuren
Zoveel zomers , zwoele nachten
Zoveel liefde ben jij waard



Parel

Vergeet nooit, dat je een parel bent
En dat je er mag zijn
En dat je het waard bent om gezien te worden
Je hoeft echt niet perfect te zijn

Wat iemand anders zegt of doet
Jij weet wie je bent
Zorg dat je van jezelf houd
Jij , die jou het beste kent

En wat er ook komt
Al heb je angst, al heb je pijn
Vergeet nooit, dat je een parel bent
En dat je er mag zijn



De geluiden van de nacht

In de geluiden van de nacht
Wanneer de wereld slaapt
En slechts af en toe
En in de verte
Iets te horen lijkt te zijn

En van buiten,  maneschijn
Nu geen vogelen geschetter
Ogen vallen langzaam toe
Nadat je al een paar keer gaapt
En verdwijnt,  in dromen , zacht

Steeds weer mis ik jou
In donker, stilte, geen geluid
Dromen zijn ook mooi
Toch geen vervanging
Van samensmelting in de nacht

Want de dekens,  zijn wel zacht
En als ik even naar de gang ging
Bijna struikel ik , slaapdronken over mijn eigen zooi
Gauw weer terug, ik wou er eigenlijk ook niet uit
En denk aan hoe het met je is, en wat jij vannacht dromen zou



Wat liefde is

De persoon die voor een ander is
Gewoon één van de velen
Dat die persoon voor jou bijzonder is
Om je leven mee te delen



Lichtknop

Als er een lichtknop zou bestaan
Voor het aan doen van de zon
Dan drukte ik er op , vroeg ‘s ochtends
Zodat de lente dan begon



Kijk om je heen

Kijk om je heen
En zie hoe paden door groen omgeven
Soms krioelen van het leven
Vogels, eekhoorntjes,  veldmuizen
Hebben daar hun nest, hun huizen
En daar mag je, als je stil bent
Dan even op bezoek komen

In de natuur,  daar kan je dromen
Niet afgeleid door duizend schermen
Want het mos groeit in de bermen
En soms zie je paddenstoelen staan
En eenden in het water gaan

Kijk om je heen
En zie de kleuren , ruik de geuren van het bos
Als het net geregend heeft
En als je stil bent en voorzichtig
Misschien zie je dan ook reeën
Of wilde zwijnen,  vaak heel groot en soms wat kleinen
Het lijkt wel een sprookje soms, of dromen
En je mag er , als je stil bent
Dan weer even op bezoek komen



Als tijd niet bestaat 

Als tijd niet bestaat
Of even geen rol speelt
En afstand ook even verdwijnen mag
Dan zie ik je morgen
En weet ik genoeg
Als je daar bent
En ik zie aan jouw lach
Net zo’n verlangen
Als ik had , in tijden
Maar we spraken net af , dat de tijd niet bestaat
En de afstand vergeten
Dan zullen we weten
Dat de droom die we hadden
Dan ineens voor ons staat


