
GA MET ME MEE (Bart Van Den Bossche) 

 

Soms droom ik dat jij er niet meer zal zijn  

Dat ik alleen ben, alleen en heel klein  

Klein en onzeker, onzeker en bang  

Bang voor de toekomst, maar dat duurt nooit lang  

  

Want die dromen vervagen als sneeuw voor de zon  

Als ik denk aan die dagen dat het begon  

Dan vul ik m’n glas en drink ik op jou  

Dan vul ik m’n longen en zing ik voor jou  

  

Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee  

Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, ga met me mee  

 

 

EENZAAM ZONDER JOU (Will Tura) 

 

Ik ben zo eenzaam zonder jou, niets kan mij binden bij mijn vrienden  

Bij hen kan ik het niet meer vinden, het liefste ben ik dicht bij jou  

  

Ik ben zo eenzaam zonder jou, ook als het dansorkest gaat spelen  

Want dansen gaat mij gauw vervelen, als ik jou niet in mijn armen hou  

  

Ik ben zo eenzaam zonder jou, jij weet dat ik op jou zal wachten  

Maar leef ik ook nog in jouw gedachten, en ben je mij nog altijd trouw  

  

Ik kan niet verder zonder jou, m'n leven zou ik voor jou geven  

In al mijn brieven staat geschreven: ik ben zo eenzaam zonder jou  

Ik ben zo eenzaam zonder jou  

 

LEEF (André Hazes jr)  

 

Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam 

Zat aan de bar met een glas een oude wijze man 

Hij zei dat ie nog maar een paar dagen had 

Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad  

  

En hij zei: "Leef, alsof het je laatste dag is 

Leef, alsof de morgen niet bestaat 

Leef, alsof het nooit echt af is 

En leef, pak alles wat je kan, en ga, a, a, a, …  

Pak alles wat je kan, en ga, a, a, a, … 

Ga! Pak alles wat je kan”  

 

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet 

Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd 

Z'n vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild 

Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild  

  

En hij zei: "Leef, alsof het je laatste dag is 

Leef, alsof de morgen niet bestaat 

Leef, alsof het nooit echt af is 

En leef, pak alles wat je kan, en ga, a, a, a, …  

Pak alles wat je kan, en ga, a, a, a, … 

Ga! Pak alles wat je kan… en LEEF!” 
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