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Wie snapt dat gewoon bijzonder is
Heeft opgemerkt hoe bijzonder gewoon is

Wie snapt
dat gewoon bijzonder is

Heeft opgemerkt
 hoe bijzonder gewoon is
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Dromen denken durven doen
Krijgen hebben willen schenken 

Ik zoek en vind
Laat los
Hou vast 

Sterven 
Of geboren worden

Wat is waar  

De liefde geeft
Angst zo groot 

Het schudt 
Het beeft 

Wachten tot het sterven komt
En nooit hebben geleefd 

De zin van het zinloze bestaan 
Leven tot je sterven gaat

 
Vanaf NU af aan



7

Gillende stilte
Overspoeld door golven emotie

Gedreven door angst en verdriet
In een veel te klein glas

Alleen als het deksel openbarst
Gobbelt kwijlend druilend

Alle vuil naar buiten

Grote schoonmaak dat ruimt lekker op!
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Het is knap
Als je zo lang op het randje
Van de afgrond balanceert

Je gewoon besluit om te draaien
En weg te wandelen

Van het ravijn
Diepgang zit niet in naar beneden storten

En hoogtevrees is ook niets anders
Dan angst voor de top 

Je raakt me aan
Diep van binnen
Heel bijzonder

Echt
Vreemde herkenning

Mijn hart voelt vreugde en heimwee
Tegelijk

Wonderlijk verwarrend

Hier sta ik dan te schreeuwen
En niemand die het hoort of ziet

Want eigenlijk schreeuw ik heel erg STIL
En dan hoor je het gewoon niet 

Ik dacht
Dat ik had gedacht

Dat ik niet meer zou denken
Denk ik

Als ik weer aan het
Denken ben

Ben jij eigenlijk wel
Wie ik zie in jou

Of zie ik gewoon mijzelf
Weerspiegelt in jouw ogen

En voelt het daarom zo vertrouwd

Niet bang zijn voor je eigen kracht
Hoe sterk hij ook mag zijn

Niet bang zijn voor je eigen angst
Hoe angstig die ook is

Gewoon denken omdat je denken mag
En alles goed is zoals het is

Ik weet niet hoe het goed komt
Ik vertrouw erop
Dat het goed komt


