
 
 

LYRICS EP1 
 

 
BEGRIJP ME NIET VERKEERD 
 
Ik ken je tranen en je wensen 
En je drift om door te gaan 
Ik ken je afgunst en je twijfel 
En wat je denkt als je ontwaakt 
 
Ik ken je lelijkste momenten 
Zo donker vol verlies 
Ik weet precies hoe jij je voelt 
Als je ’s nachts naar huis toe fietst 
 
Maar begrijp me niet verkeerd 
Kom dichterbij  
Ik zal je voor altijd omarmen 
En bezitten en befluisteren en 
verwarmen van de kou  
 
Ik hou je vast  
Ik weet wat je bent  
Het mag het mag het mag 
Ik hou je vast  
Ik weet hoe het zit  
Het mag het mag het mag 
Zijn zoals het is  
 

Ik ken je hoop en je gemijmer 
En hoe je naar je vrienden kijkt 
Ik weet nog toen je laatst 
Doodsbang was voor de tijd 
 
En ik weet dat je soms huilt 
Zonder mening zonder reden 
En ik kan zien dat je soms staart 
Dode ogen in de leegte 
 
Maar begrijp me niet verkeerd 
Kom dichterbij  
Ik zal je voor altijd omarmen 
En bezitten en befluisteren en 
verwarmen van de kou  
 
Ik hou je vast  
Ik weet wat je bent  
Het mag het mag het mag 
Ik hou je vast  
Ik weet hoe het zit  
Het mag het mag het mag 
Zijn zoals het is  
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BLAUW 
 
Je loopt langzaam  
Weg van mij 
Je kijkt niet een keer om  
Je hoort m’n woorden  
Je bent te dichtbij  
Voor mij  
Voor mij  
 
Je bent  
Niet te missen  
Te dichtbij voor mij  
Alles anders 
Verander niet je plannen  
Voor mij  
Voor mij  
 
Blauw 
Hoe blauw het blauw is  
Blauw  
Hoe blauw het blauw is  
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STROOM 
 
Hoe werd je wakker  
Vandaag 
Schrik je weleens  
Of is alles nog traag  
Altijd die ochtend weer  
‘t Overvalt je keer op keer op keer  
Hoe werd je wakker vandaag 
 
Nu geef ik me over  
Maar houd iets voor mezelf 
Er blijft iets achter  
Er blijft altijd iets achter 
Iets alleen van mezelf 
 
Ik open het raam  
De wind naar binnen  
Over me heen  
Van mij vandaan  
 
Open het raam  
Ik sluit m’n ogen  
Ergens heen  
Ergens vandaan  
 
Hoe werd je wakker  
Vandaag 
Schrok je meteen  
Of was alles nog traag 
 
Nu geef ik me over  
Maar hou iets voor mezelf 
Er blijft iets achter  
Er blijft altijd iets achter 
Iets alleen van mezelf 
 
 
 

Ik open het raam  
De wind naar binnen  
Over me heen  
Van mij vandaan  
 
Open het raam  
Ik sluit m’n ogen  
Nergens heen  
Nergens vandaan  
 
 
En op het einde van de nacht 
We liggen wakker en de dag 
Komt toch alleen  
Op het einde van de nacht 
Zien we strepen van de dag 
Telkens alleen  
 
En op het einde van de nacht 
En we dromen van de dag 
Telkens alleen  
En op het einde van de nacht 
We liggen wakker en de dag 
Komt toch alleen  
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IN DE BOMEN (HANGT DE ZOMER NOG) 

Wist je dat als je kijkt en je vliegt dan  
Dat je dan de hele wereld zien kan  
en dat de zon al die tijd echt wel scheen maar  
alle regen in de weg zat en klaar 
helder als de tranen in je handen 
wolken verschijnen verdwijnen kijk toch 
in de bomen hangt de zomer nog  
in de bomen hangt de zomer nog    
 
En de tijd tikt maar door en wat je ’t liefste wou 
Lijkt steeds verder weg te glijden en nou 
Nu de zomer van gister is weggeëbd 
draait de wereld als maar door soms lijkt het  
alsof helemaal niemand je maar hoort maar  
wolken verschijnen verdwijnen kijk toch 
in de bomen hangt de zomer nog  
in de bomen hangt de zomer nog 
 
Wist je dat als je kijkt als je vliegt dan  
Dat je dan je eigen wereld zien kan 
En je denkt en je wacht en je twijfelt 
En de massa draait maar door soms lijkt het 
Alsof helemaal niemand je maar hoort maar 
Wolken verschijnen verdwijnen kijk toch 
In de bomen hangt de zomer nog 
In de bomen hangt de zomer nog  
Ooh  
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EVEN WACHTEN 
 
Even wachten 
Tot het echt begint 
Het lijkt nog rustig 
De nacht valt in 
 
Even wachten 
Tot het laatste licht 
Verdwenen is 
En gisteren geworden is 
 
Je kleurt de straten in 
Je naam in neonlicht 
Even wachten 
Even wachten 
 
Overal waar ik ga ben jij 
Overal te dichtbij  
Jij bij mij  
En ik bij jou 
Ergens altijd  
 
Even wachten 
Tot ik verder kan 
De lucht wordt ijler 
Dat komt ervan 
 
 

Even wachten 
Tot het niemandsland 
Verdwenen is 
Te klein voor ons gebleken is 
 
Je kleurt de straten in 
Je naam in neonlicht 
Even wachten 
Even wachten 
 
Overal waar ik ga ben jij 
Overal te dichtbij 
Jij bij mij 
En ik bij jou 
Ergens altijd 
 
Alle straten komen uit 
Uit op dit punt 
Je kunt het zien als een besluit 
 
Overal waar ik ga ben jij 
Overal te dichtbij 
Jij bij mij 
En ik bij jou 
Ergens altijd 
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