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Blinde Vogel
Tekst: John Leussink   Muziek: Wim Helder

De mist is zwaar en vochtig
Het zicht meer dan beperkt
Ik heb geen idee hoe hoog is vlieg
Geen enkele meter werkt

Waar vandaan en waar naar toe
Een achterhaald idee
Al urenlang vliegt rechts van mij
Een blinde vogel mee

Ik weet zeker dat ik deze tocht
Al eerder heb gemaakt
Een constant déjà vu gevoel
Dat aan de waanzin raakt
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Alsof de droom zichzelf herhaalt
Zich met hersenspinsels voedt
En steeds wanneer ik wakker word
Opnieuw beginnen moet

De droom kent een moment
Waarop de geest zichzelf bevrijdt
En dan onbeheerd op zoek gaat
Naar de eeuwigheid

Bij terugkomst is de boodschap
‘K vond geen hemel en geen hel
Een eindeloos neutrale leegte
Die vond ik wel

De mist is zwaar en vochtig
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Het zicht meer dan beperkt
Ik heb geen idee hoe hoog is vlieg
Geen enkele meter werkt

Waar vandaan en waar naar toe
Een achterhaald idee
Al urenlang vliegt rechts van mij
Een blinde vogel mee

Buiten Spelen
Wim Helder

Ach, wat zit je toch te malen
Kom sta op ga met me mee
Eens toen schreef je nog verhalen
Over sterren en de zee
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Dromen die je vroeger had 
Lijken nu gemiste kansen
Zouden naar je pijpen dansen
Maar verdwenen in een gat

Ergens ben je iets verloren
Je kijkt de laatste tijd zo triest
Heel ver weg kun je nog horen
Tenminste, als je daar voor kiest

Je rende door het grote bos
Klom daar in de hoogste bomen
Zonder een moment te schromen
Schrammen en een rode blos

En als je heel goed luistert
Het ruisen van de wind
Een stem klinkt zacht
Heel subtiel bijna gefluister
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Klanken van een breekbaar kind
Dat hoopvol wacht

Hė, ga je mee
Dan gaan we samen buiten spelen
Het regent zacht
Maar dat maakt ons niet uit
Hė, ga je mee
Dan worden we nat
Kan ons het schelen
Wat fijn je lacht
Je ziet er prima uit

En als je heel goed luistert
Het ruisen van de wind
Een stem klinkt zacht
Heel subtiel bijna gefluister
Klanken van een breekbaar kind
Dat hoopvol wacht
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De Cirkel
Wim Helder

Ze neemt een drankje om te vergeten
Dat haar hart ooit open was en straalde
Het pad is uitgesleten van de tocht die ze 
herhaalde
De tol die ze betaalde
Van het niet meer willen weten

Ze neemt een drankje in de hoop weer eens te 
voelen
Dat haar hart ooit jong was in een dans
Er is een grote kans dat ze zich weer laat 
overspoelen
Door de warmte van de drank
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Ze gaat vast liggen op de bank

Lieve, lieve kleine meid
Angstig ben je weggekropen
Voorzichtig blijven hopen achter muren vol van 
zekerheid
Een vaag gevoel van spijt
Over hoe de zaken lopen

Ze weet het ook niet meer
Ze weet het ook niet meer
De cirkel van weleer
Is nooit doorbroken

Ze neemt een drankje om te vergeten
Dat haar hart ooit open was en straalde
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Het pad is uitgesleten van de tocht die ze 
herhaalde
De tol die ze betaalde
Van het niet meer willen weten

Ze neemt een drankje…

Fantoompijn
Tekst: John Leussink   Muziek: Wim Helder

Soms, al is het maar heel even
Dan lijkt het of jij er weer bent
Als de sensor in mijn hoofd
Niet waakzaam is gebleven
En jou niet als voorbij heeft herkend
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Als ik in die half-droom voor me uitstaar
En in een schaduw je glimlach verschijnt
Dan als fantoompijn, dan ben jij haast tastbaar
Totdat weer je glimlach verdwijnt
Totdat weer je glimlach verdwijnt

Ze zeggen:”de tijd heelt de wonden”
En Goddank is dat ook waar
Toch zijn er van die dingen
Die je niet kunt verdringen
Ook al word je negentig jaar

Want het lijkt alweer zo lang geleden
En mijn leven ging echt wel door
Soms onverwacht en 
Meestal maar heel even
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Dan breekt je glimlach weer door
Dan breekt je glimlach weer door

Soms onverwacht en 
Meestal maar heel even
Dan breekt je glimlach weer door
Dan breekt je glimlach weer door
Dan breekt je glimlach weer door
Dan breekt je glimlach weer door

Mist
Wim Helder

Ik weet wat je gaat zeggen
Soms weet je dat gewoon
Er valt niets uit te leggen
Het voelt als in een droom
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Om het zwijgen te doorbreken
Probeer ik maar een grap
De spanning lijkt te breken
Maar je lacht net iets te hard

Je ogen glanzen vochtig
Je bent ook heel dicht bij
Toch blijf ik achterdochtig
Afwachtend lijk ik vrij

Zorgvuldig zoek je woorden
Daar waar geen woorden zijn
Ze klinken als akkoorden
Zonder een refrein

Dan plotseling trekt de mist op
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Waarin ik kennelijk liep
Een frisse wind waait door m’n kop
Het leek wel of ik sliep

Ik zie ons diep verlangen
En ons groot verdriet
En hoe we zijn gevangen
In een mist die je niet ziet

De Voedster
Wim Helder

Laat je dragen door het water
Laat de stroom je brengen naar de zee
Denk maar niet te veel aan later
Laat je drijven en ga mee
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Laat je voeden door de voedster
Zuig haar liefde in je op
Denk maar niet teveel aan vroeger
Laat je gaan en geef niet op

Wrijf de waas uit je ogen
Spoel het vuil van je lijf
Aarzel niet om te geloven
Dat je vrij bent van de tijd
Dat je vrij bent van de tijd

Ik maak een reis
Wim Helder

Ik maak een reis
En wil je mee
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Dan zeg ik nee
Dit is helaas geen reis voor twee
Dit is helaas geen reis voor twee

Ik maak een reis
En kom ik aan
Dan moet ik gaan
Zo is nu eenmaal mijn bestaan
Zo is nu eenmaal mijn bestaan

Ik maak een reis
En wat ik zoek
Staat in geen boek
Ik volg alleen een stille roep
Ik volg alleen een stille roep
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7 September
John Leussink

Dag ouwe man, waar ben je vandaag
In welk deel van dat lange verleden
Je woont in je hoofd
En je leeft in je hart
Soms huilend, soms innig tevreden
En de wereld van nu
Die gaat aan je voorbij
En vaak vergeet je te eten
Maar je weet  nog precies
Hoe je haar hebt gekust
In het jaar ’33, op 7 september
En dat zul je nooit meer vergeten

Je hebt niet veel nodig
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Een bed en een stoel
En de drank, die ik slim rantsoeneer
Of je al eens verteld hebt
Van hoe je haar hebt ontmoet
Vertel het me nog maar een keer
En de wereld is klein
En ze wordt al maar kleiner
Ze krimpt in één, net als je lijf
Maar je weet nog precies
Hoe je haar hebt gekust
In het jaar ’33, op 7 september
’s Middags om tien over vijf

Dag ouwe man, de avond valt in
Ik rij weer eens terug naar het heden
En de volgende keer zeg je: “Hė, ben jij daar”
Dat is toch wel heel lang geleden
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En de wereld is snel
En ze raast langs je heen
Maar dat stoort je niet meer in je rust
Laat je maar gaan 
naar die dag in september
Van het jaar ‘33
Toen je haar voor het eerst hebt gekust

Hé, ga je mee
Wim Helder

Hė, ga je mee
We hebben niet veel tijd
Ja, ga maar mee
Anders krijg je misschien spijt
Laat de mensen de mensen
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Met hun onvervulde wensen
Laat de mensen maar praten
Verdwalen in de straten
Van de stad van hun oordeel en moraal
Vandaag staan jij en ik centraal

En wees maar bang
Dat zijn we allemaal
Ja, wees maar bang
Iedereen heeft zijn verhaal
Dat al duizend keer verteld is
Al duizend keer gespeld is
Zolang er mensen leven
Zolang de mensen beven
Voor de mening van een ander en voor God
Vandaag doen jij en ik de deur op slot
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Ja, ga maar mee, ga maar mee
Ja, ga maar mee, ga maar mee
Nee, zeg geen nee

En doe maar raar
Dat is hier heel gewoon
Ja, doe maar raar
En draag een gouden kroon
Laat je dragen door het water
Verdwalen in geklater
Laat je drijven op de wind
En dragen als een kind
Dat nog gelooft en dat heel veel van je houdt
Vandaag gaan jij en ik voor goud

Ja, ga maar mee, ga maar mee
Ja, ga maar mee, ga maar mee
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Nee, zeg geen nee
O nee…

De Nacht
Wim Helder

Ik kijk en wacht
De dag verandert langzaam in de nacht
De mensen om me heen
Verdwijnen langzaam, één voor één
En ik, ik wacht in de nacht
Geef me kracht
Voor de nacht

Het avondrood verdwijnt
Als het donker van de nacht verschijnt
Ik sta overeind in de nacht
Uit een herberg, niet ver van hier
Klinkt luid gezang en stroomt het bier
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Maar niet voor mij, vannacht
Hou me vast
Terwijl ik wacht

Vannacht is er geen maan om mij te troosten
Spiegel van de zon
Waar ik ooit op bouwen kon
Laat mij maar gaan
Laat mij maar staan
In donker cellofaan
Tegen de regen en de wind
Door de nacht bemint

Dan zingt er plots een vogel
Licht aan de horizon 
Dat het ooit gebeuren kon
In de nacht
De zon waarvan ik dacht 
Dat ze nooit meer schijnen zou
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Verdrijft het duister van de nacht
En de kou
En de kou

Ik wacht niet af
Ik begin te lopen
Langzaam richting huis
Langzaam richting thuis
Met m’n kop in de zon
Dat het ooit gebeuren kon
En Jij lacht zacht

Dus doe wat je wil vandaag
Met je kop in de zon
Doe wat je wil vandaag
Pluk de dag, met je kop in de zon
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Het komt eraan
Wim Helder

Laat het komen
Laat het gaan
Laat het stromen
Het komt eraan
Laat het komen
En ik zal gaan

Laat het rijpen
Laat het staan
Laat het rijpen
Het komt eraan
Laat het me grijpen
En ik zal gaan
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Laat het komen
Durf te dromen en te bestaan
Laat het komen
Durf te dromen en te bestaan

En leef, oh leef, leef het leven en besta
En leef, oh leef, leef en besta

Wees bang, wees boos, wees bedroefd en wees blij
Wees bang, wees boos, wees bedroefd en wees blij

En voel, oh voel, voel dat je bent
En voel, voel, voel,

Voel je hart, voel je hart, voel je hart, en besta
Voel je hart, dat klopt voor jou en mij
Voel je hart, vandaag
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Overdag en in de nacht. 
Voel je hart, voor altijd

Voor Gerda
Wim Helder

Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Zing ik dit lied

Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Zing ik dit lied

Gewoon omdat je lief bent
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Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Zing ik dit lied

Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Gewoon omdat je lief bent
Zing ik dit lied

Naar Huis
Wim Helder

Gaan we vandaag nog naar huis
En is er dan iemand in huis
Of blijven we nog
Waar we zijn
Hier is het ook fijn
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En lopen we samen naar huis
Gewoon naast elkaar naar het huis
We spreken maar niet
En we neuriën zacht een lied
Dat nog niet bestaat

En droom jij dan samen met mij
Van ver weg 
Maar ook van dichtbij
Van schepen en zee
Hé, ik vaar gewoon met je mee
Naar de overkant

Want daar wordt gelachen en gedanst
Want daar wordt gevreeën en gesjanst
Maar ook gehuild en ook getroost
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Daar wordt getroost

Gaan we vandaag nog naar huis
Gaan we vandaag nog naar huis

Slaap zacht
Tekst: John Leussink Muziek: Wim Helder

Slaap zacht, m’n kind
Niet meer vrezen
Niet meer treuren
De oorlog is hier lang voorbij
Ze zeggen dat het nooit meer kan gebeuren
Hier bij ons zijn alle mensen vrij

’t Is ver van hier, m’n kind
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Dat je nog beulen vindt
’t Is de novemberwind
Die op de ramen slaat

Dat denken maakt je moe
Doe maar je ogen toe
‘k Vraag de novemberwind
Of hij ook slapen gaat

Slaap zacht m’n kind
Jou zal niets gebeuren
De oorlog is hier lang voorbij
Ze zeggen
Dat het nooit meer kan gebeuren
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