D12 – Dat komt door jou
Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen,
heerlijk dromen dat jij hier bent en ik jou kan voelen.
Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder
veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem.
‘k Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken
met jou in m'n hart waar ik jou wil houden;
vast wil houden ik ben bang dat ik straks zonder
veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden.
‘k Zou vandaag de storm bedwingen en dan laten razen
tot ze stil is met jou bij mij kan ik alles,
wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder
veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan.
Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou;
je hart zit heel dicht bij mij – jouw hart zit heel diep in mij.
Ik wil vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven
en net zo mooi zijn zoals jij en ik roep de regen,
en de zonnestraal en ik fluister dat ik zonder
heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden.
Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven,
die van jou alleen voor jou zijn zing je zacht met me mee;
onze woorden en ik weet dat ik straks zonder
veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen.
Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is,
en ik weet dat ik maar een ding wil dat je mee gaat met mij;
bij me blijven want ik weet dat ik straks zonder
niets meer wil en niets meer kan dan alleen maar huilen.
Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou;
je hart zit heel dicht bij mij – jouw hart zit heel diep in mij.
Dat komt door jou, jouw oogverblindend zijn;
je hart zit heel dicht bij mij – je hart zit heel diep in mij.
Als ik vandaag de dag met jou mag zo een die zacht voorbij gaat
terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk;
naar jou blijf lachen voelt het soms alsof het wonder
veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft.
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Als ik vannacht een nacht mag zo een die zacht voorbij glijdt
alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk.
Naar jou blijf lachen voelt het weer alsof het wonder
veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert.
Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan,
terwijl heel de wereld weg kijkt dan hou ik je vast;
en we zweven voelt het nog alsof het wonder
veel te mooi en veel te groot is te mooi voor mij is
Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou;
je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij.
Dat komt door jou, jouw oogverblindend zijn;
jouw hart zit heel dicht bij mij - jouw hart zit heel diep in mij.
(Instrumentaal)
Dat komt door jou.
Dat komt door jou.

20-9-2009

