
EEN STUKJE VAN MIJ

Een stukje van mij

Is eigenlijk van jou

Ik sta het af

en stel het open

Zodat jij het kan vullen

met wat je maar wilt

Een stukje van mij

Daar bewaar ik jou

Ik kan er vinden

wat ik nodig heb

Teruggaan naar ons

gewoon jij en ik

Een stukje van mij

hebben we samen

Daarin zit alles van toen

en van nu

Opgeslagen voor altijd



Te herkennen aan de gedachten

Een stukje van mij

waar ik jou kan vinden

Zorgvuldig verzameld

en beveiligd met mijn hart

Ik hoef maar te denken

en zal bij je zijn

In dat stukje van mij

zal jij altijd wonen

Het kost ons geen moeite

om het te vullen

Bij elkaar zijn

is genoeg

Dat stukje van mij

is nu een deel geworden

Een deel van mijzelf

Alleen zit in 



dat deel van mij

Nu een stukje van jou

KIEZEN VOOR JOU

Als ik ging kiezen

Dan was het voor jou

Gewoon omdat het past

Gewoon omdat ik het wou

Als ik ging kiezen

Zou jij het zijn

Altijd bij mij

Samen maakten wij de lijn

Als ik ging kiezen

Was er maar één

Die ene ben jij

Jij en jij alleen

Als ik ging kiezen

Was denken niet nodig

Het zou vanzelf gaan

Een andere optie totaal overbodig

Als ik ging kiezen

Zou ik enkel jou zien

Helemaal niet moeilijk



Een gevoel van samen misschien

Als ik ging kiezen

Dan zou het zo zijn

Maar ik heb al gekozen

Gekozen voor jou

En nu ben je mijn

LIEF ZIJN

Als lief zijn gewoon was

Zou het dan niet beter gaan

Zou alles anders zijn

Zouden we beter blijven staan

Als lief zijn gewoon was

Was verdriet dan overbodig

Die woorden naar elkaar

Dan helemaal niet nodig

Als lief zijn gewoon was

Bloeiden dan alle bloemen

En het stiekeme onkruid

Hoefden we dat dan niet 

te benoemen

Als lief zijn gewoon was

En niemand meer alleen

Alles altijd samen

Vielen alle harten dan ineen



Als lief zijn gewoon was

In deze wereld vol met zwart

Zou het dan echt over zijn

Was geen enkel deel

dan meer apart

Als lief zijn gewoon was

En iedereen gelukkig

Zou de zon dan blijven stralen

Was lachen dan niet meer lastig

Als lief zijn gewoon was

Hoefde je niet meer te zoeken 

naar de woorden

Woorden die te zwaar zijn

om te benoemen

Woorden die het lief zijn

verstoorden

Als lief zijn gewoon is

Waarom proberen we het niet

Gewoon met zijn allen

Naar elkaar lachen

En delen dat je lief zijn ziet

ZELFPORTRET

Ik zie het in jou

Jij lijkt op mij

De mij van heel lang geleden

Zo was ik ook



Precies als ons

Wij allebei

De kleine mij

De mij die nog niet bezig was

met groter zijn

Die wereld is nu van jou

Jij gaat het proberen 

Het is nu jouw terrein

Dat lezen, dat dansen

Praten tegen je knuffelhond

Luisteren naar mooie verhalen

Rennen en speelgoedauto’s 

parkeren

Jij bent nu daar

waar ik eerst stond

Ik deed het ook

En wordt warm als ik

nu met jou mee mag doen

Even terug samen met jou

Naar mijn eigen ogenblik

Samen reizen we door de tijd

Klein en groot

Ik wijs jou de weg

en laat je zelf

de route bepalen

En luister achteraf 

Als je me duidelijk maakt

hoe je genoot

Wat is het bijzonder

Een kleine ik zo naast me

Ik zie het nu

Dat zelfportret van mij

ben jij

Zoals wij je maakten

Zo werden ik en jij

een we



Een wij

DRUPPELS

Voel jij ze ook

Die druppels overal

Ze vallen om ons heen

Trekken zich nergens iets van aan

Voel jij ze ook

Die druppels willen naar buiten

Fris en in kleine stroompjes

Tot ze een plas gaan vormen

Voel jij ze ook

Die druppels uit het niets

Ze hebben ons gevonden

Laten zich nu gaan

Voel jij ze ook

Wat zijn het er veel

Het lukt niet om

ze tegen te houden

Dus wijs ze maar de weg

Voel jij ze ook

Die druppels die ons kozen

Om op neer te dalen

Ongemerkt maar vol gevoel

Voel jij ze ook

Al die druppels blijven komen

Stromen langzaam over 

mijn wangen

En verstoppen zich in mijn hals

Voel jij ze ook



Of maak je ze zelf

Warme druppels uit je ogen

Die laten zien wat je bedoelt

Voel jij ze ook

Ik wil ze graag laten zien

Want alleen druppels 

Vertalen woorden die ik zelf

niet kan vinden

Voel jij ze ook

Die druppels van binnen

Ze smelten samen 

Tot een kleine waterval

Voel jij ze ook

We kunnen ze delen

Ik vang de jouwe en jij

die van mij

Tot ze verdampen

En veranderen in een

regenboog

TWEE

Eigenlijk ben ik heel bijzonder

Want ik heb er twee 

Twee keer een Papa 

En twee keer een Mama 

Ik draag ze altijd met me mee

Eerst waren ze bij mij in Colombia 

Een land heel ver weg

Daar ben ik geboren 

Daar kom ik vandaan 

Zoals ik het zeg

Mijn Papa en mijn Mama 

Ik weet nog hun naam

Ze droegen hun stokje over


