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Korte inleiding
In de periode 2014 tot en met 2017 organiseerde stichting
Gullie in de Salon van Weleer in Utrecht, de Talk Salon.
Een maandelijkse talkshow met presentatrice en zangeres Wilma Paalman. Er werd met de gasten en het publiek gesproken over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hadden op het alledaagse functioneren. Het geheel werd omlijst met muziek, theater, videokunst en
liedjes.
In dit boekje tref je liedteksten aan, die tijdens de Talk
Salons door Wilma Paalman zijn gezongen of voorgedragen. Wat maakt de liedjes zo bijzonder? Niets. Of het
moet zijn dat de rijm goeddeels ontbreekt.
Gert van Veen.
16 oktober 2021
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Open mind
Muziek: Takashi Kako Titel: Paris burning
Tekst: Gert van Veen
Een open mind is wat ik heb voor jou.
Geef iedereen een faire kans.
Niet oordelen voordat ik je ken.
Ik ben volledig afgestemd.
Je spraak mij aan. Je ogen helder fris.
Je raakte mij aan en lachte charmant.
Ik kleurde rood. Oprechte aandacht.
Ik stelde mij voor jou open.
De ontmoeting was slechts het begin.
Niemand kon weten tot waar het zou gaan.
Met open ogen kwam je in mijn hart.
Nooit verwacht dat ik zo fout zat.
Je had geen liefde voor mij.
Met open mind er weer eens in getrapt.
De eerste klap deed het meeste zeer. Hierna voelde ik de
angst voor meer…
Een blauw oog en een gebroken neus.
Getuigen van hoe grof je bent geweest.
Durf niet van je weg te gaan.
Vertrouw mij zelf nu niet.
Geloof je niet dat je spijt hebt.
Het gaat door…
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Merry go Round
Muziek: Joe Hishaishi
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Ik poets ik klop ik zuig en ik veeg
Zet alles recht haal de vuilniszak leeg
Iedere dag het spinrag van het plafond
Desgewenst stofzuig ik het balkon
Ruim alle haartjes op van de wc
neem de bril ook dagelijks mee
Poets het aanrecht intens schoon
Vind mijn voldoening, en leef in jouw droom
Stof alle plintjes heel goed af
Zet bloemen op moeders graf
haal de kinderen uit bed uit school en lees voor
Vind dit zo bijzonder wat een wonder hoor
Mijn dromen in de kast
Geen last als ik voor je afwas
Ik doe het werk
Jij brengt het geld
Alles voor mijn kleine held

Gek dat jij nooit hebt gemerkt
Dat jij dit geeft omdat ik voor je werk
Ik kan met je leven, je hoeft niets te geven
Mijn leven is mijn werk net als de kerk
Ik weet wat jij lekker vind
wat jij graag eet en wat graag drinkt
Welke programma’s jij houd en bladen jij leest
Van voetbal weet ik het meest
Het maakt me echt niet meer uit
Mijn tijd komt , zo luidt mijn besluit
Ik hou van jou ik ben je vrouw
Ik kom er gewoon rond vooruit
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Jij werkt braad zondags het vlees
Ik vind dat niet erg , ik ben leeg
Mijn leven als met chocolade omhuld
Zacht knisperend en als praline
Tenminste dat Wil ik geloven
Ik wil die vlam niet uit laten doven
Want wat is er dan al die tijd geweest
Jij de beauty en ik het beest
Ik poets ik klop ik zuig en ik veeg
Zet alles recht haal de vuilniszak leeg
Iedere dag het spinrag van het plafond
Desgewenst stofzuig ik het balkon
Ruim alle haartjes op van de wc
neem de bril ook dagelijks mee
Poets het aanrecht intens schoon
Vind mijn voldoening, en leef in jouw droom
Lieve schat het eten staat klaar!
Luv you
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De Stilte in de Storm
Muziek: Debbie Wiseman: Portal to the Past
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
De stilte in de storm
In het hart van de orkaan
Waarin nietig is
De wereld stil blijven staan
Groots en nietig tegelijk
de wereld vanaf hier zo rijk
Vanaf hier zo rijk
Het gedoe van alledag
iedereen van alles mag
De druk steeds meer opvoert en van alles van elkaar
verwacht.
En geen keus meer kunnen maken
Niet meer weten wat te willen doen
Steeds moe
Ontevreden: het goede komt eraan
t zal nooit gebeuren zonder stil te staan
Laat ik mij meevoeren
Als een blad in een waterstroom
Zoekende in een droom
Meegevoerd worden in een stroom die nooit meer stopt
Een stroom zonder einde
door zee van tijd
Laat ik mij meevoeren
Als een blad in een waterstroom
Opgetild in een droom
En het krioelt maar door
zonder stil te staan
iedereen langs elkaar heen
kijkt elkaar niet aan
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En het gaat steeds maar door,
Wanneer houdt het op
Als ik het niet stop
Laat ik mij meevoeren
Als een blad in een waterstroom
Meegenomen in een droom

Al die kleuren die ik nooit meer zag
Al die geuren die ik niet meer rook
Iedere dag dezelfde dag
De stilte in de storm
In het hart van de orkaan
Waarin alles nietig is
De wereld stil blijven staan
Groots en nietig tegelijk
de wereld vanaf hier zo rijk
Vanaf hier zo rijk
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In mijn ideaal
Muziek: Debbie Wiseman Christina’s minuet
Tekst: Wilma Paalman
In mijn ideaal
In het ochtendgloren
Ben ik ieders lief
Droombeeld van een vrouw
In mijn ideaal
ben ik een sterke mama
geen getemde vrouw
nagels in de klauw
diep erin
In mijn ideaal
Maak ik carriиre
Ben ik het die niet bestaan heeft
Volgzaam in de rij
Krijg ik wat
ik verdien
……
Ben ik mijn eigen droomvrouw
ieder uur een avontuurtje
Keer op keer een nieuw verhaal
Eens zal ik ook de liefde vinden.
Hoe vind ik iemand die van mij houd
Ben ik nooit meer alleen
Voel jouw armen om mij heen
Lepeltje been over been
Voedden we samen op
In mijn ideaal
Worden we samen wakker
Geef ik jou een kus
Als de dag begint
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Leef ik mijn ideaal
wordt s morgens alleen wakker
Stap alleen uit bed
Zonder man of geld
Wat telt
In mijn ideaal
Tot aan het ochtendgloren
Wordt ik wakker in een wereld
Die mij toelacht en blij op mij wacht
….
Ben ik ieders droomvrouw
Heb ik niets meer te wensen
Hoop dat iemand om mij lacht
In mijn ideaal
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De vrouwelijke Casanova
Muziek: Joe Hisaishi
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Pas maar op
mama is op pad gegaan
Ze heeft haar broekje aan

Betover mij
In jouw ogen blij
laat mij geloven
belangrijk ben jij voor mij
Alsof jij echt bent
droom van een vent
Jij bent een man
En ik jouw ouwe hoer
Gesust geblust gekust
Nog niet moe
Als t moet neem ik je
Twee kerels in een rij
En gelukkig ben jij
Ik maak je o zo blij
Los je gerief
Toe alsjeblieft
Toe geloof in mij
Toe hou van mij
Toe laat je gaan
Hier ben ik
Ik wil ik zoek
Ik pak ik neem
Ik spons Ik roep
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Ik weet nu wat ik zoek
Een pak voor mijn broek
Hier sta ik
Alleen te staan
Voor jou mijn vent
Doe mij maar een
Of toch maar twee
Leef in onzekerheid
Dat ik onbetrouwbaar ben
Zoen me pak me neem me
Ik verveel me o zo snel
Daar sta je dan
Mooie man
Zuchtend kwijnend strijk ik neer
Ik streel je
pak je vast
kus je wang
tederzacht
Waar ben je gebleven
Waar ben ik geweest
Terwijl ik jou bij mij had
Zag ik een nieuwe Hans
Voor mij een nieuwe kans
Met Hans in bad
Met Hans plezier
Met Hans in bed
Het interesseert me geen zier…….
Voor mij is het dan met de liefde snel gedaan.
Dan vlieg ik in de nacht weer naar de maan
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Breng je tot grote hoogte
Om je te laten schieten
Allemaal nieten
Om je te laten gaan met die banaan
Hier kruip ik voor je op mijn knieлn
In de hoop dat je mij wilt slaan
Zweep je hier zweep je daar
Ik zucht ik smacht ik smeek ik bid
Dat ik weer mag gaan
Nieuwe Hans in volle maan
ik zie hem staan
Daar bij het raam
Hans kom snel
Hans kom gauw
Wat ben ik zonder Hans
Vertel het me nou
Lekker stuk
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Wat kan ik eraan doen
Muziek: Depeche Mode, People are people
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Dit is wie ik ben, wat kan ik hieraan doen. Je hoeft me
niet te helpen ik verander nooit
Dit is wie ik ben, niet meer dan je denkt. Je hoeft me niet
te helpen ik verander nooit
Dit is wie ik ben, wat kan ik hieraan doen. Je hoeft me
niet te helpen, het verandert niet
Dit is wie ik ben, niet meer dan je denkt. Je hoeft me niet
te helpen wat kan ik er aan doen
Je gelooft in mij en ik geloof jou niet
geloof je mij dan niet? Denk je dat ik
Ben wie ik denk dat ik voor jou wil zijn, maar dit is wie ik
ben, altijd al geweest
Ik ben wie ik ben, niet meer dan je ziet, kan ik er iets aan
doen, er verandert niets
Dit is wie ik ben. Ik ben niet meer dan je ziet, kan ik er
wat doen, Ik verander niet
Dit is wie ik ben. Ik ben niet meer dan je ziet, wat kan ik
eraan doen, het verandert nooit
Je gelooft in mij en ik geloof jou niet
geloof je mij dan niet Denk je dat je me kent?
Je gelooft in mij en ik geloof jou niet
geloof je mij dan niet Denk je dat je weet wie ik ben
Zo is het altijd geweest en zal het altijd zijn
Ik verander nooit dit is wie ik ben
Zo is het altijd geweest en zal het altijd zijn
Ik verander nooit dit is wie ik ben
Zo is het altijd geweest en zal het altijd zijn
Ik verander nooit dit is wie ik ben
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Zo is het altijd geweest en zal het altijd zijn
Ik verander nooit dit is wie ik ben

In-direct
Muziek: John Williams, In the mood
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Daar gaan we dan, doe mij maar na, lekker in-direct, lekker in-direct, lekker in-direct….
Wat een pret, yeah in-direct,
niets te doen, in-direct
geen confrontatie, in-direct
geen ruzie, in-direct
geen conflict, in-direct
Geen twijfel mogelijk.
Ik ben in-direct.
Wat een vrijheid, in-direct
Niet te volgen, in-direct
Lekker lui, in-direct
Ik geef nooit thuis in-direct
Klets lekker raak in-direct
Let niet op mij want ik ben indirect
Indirect laat mij maar dollen
Indirect doe nog een rondje
Indirect geen probleem toch?
Laten we met zijn allen in-direct zijn.
Indirect alles onder controle
Indirect Dat heb je aan mij
In direct altijd vrienden
Doe mee met lekker indirect zijn.
‘t geeft niets, heerlijk moet het zijn, hier te zijn
Tussen benen, boven armen, zwaaien en zwier maar door
Gaan we links en draaien rechts, keer weer om en nog
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een keer
Stap in draai in mijn reuzenrad
duizelingwekkend niets iste gek
Nog een druk op de knop, draai maar mee rond en rond
We komen nergens uit, tis te gek, we nemen gewoon geen
besluit
Verbloemend lekker in-direct
hoef niets te zeggen In-direct
ben me er eentje In-direct
niets laten merken in-direct
ik ben je kwijt In –direct
oh wat heerlijk in-direkt
Geen gedoe in-direkt
Niets te gek in-direct
‘lekker frustreren in-direct
Dat is makkelijk in-direct
‘’t kost geen moeite ik ben in-direct
Ik ben lekker in-direct.
Geen bedoeling in-direct
Ook geen doel in-direct
‘t gaat nergens heen in-direct
‘t voelt opperbest in-direct
Ik was het niet in-direct
Ja vrijheid ik ben in-direct
Nooit aanspreekbaar in-direct
Het streven waard in-direct
Alles staat stil in-direct
Lekker dwalen in-direct
Een goed verhaal ik ben indirect
Halleluia ik ben in-direct
Geen rem In-direct
Alles mag in-direct
Op mijn manier in-direct
Ik doe niet mee in-direct
Wat een leven het is in-direct
17
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Ik ben lekker in-direct!
Yeah, doe mee met lekker in-direct zijn,
daar doe ik het voor, in-direct.
Waar sta ik voor? in-direct
Geen mening in-direct
Niets zeggen, in-direct
Geen idee, lekker dom, niets hoeven doen
maar da’s okй, geen probleem, misschien voor jou, niet
voor mij, ik ben lekker in-direct
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Jij telt niet mee
Muziek: Ryuichi Sakamoto, Snake eyes
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Het is erg. Onverteerbaar. Niettemin waar.
Ik wil er niet aan. Jij telt niet meer mee.
Je doet niet mee. Niets wat mij boeit. Jij hebt geen kleur.
Ik wil niet langer bij je zijn.
Je hebt een slecht effect op mij.
Je loser-zijn straalt op mij af.
Waarom ben ik? Waarom wil ik?
Kijk op je neer. Duld je bij me.
Kan het niet geloven Ben ik dan hetzelfde.
Het is toch waar.
Wij zijn minachtend naar elkaar.
We zijn verdoemd tot elkaar
We zijn verbonden alleen in de nacht
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Opgesloten
Muziek: Danny Elfman, Weepy donuts
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Zo laf geweest
Draad rondom
Paaltjes in de grond
Om mij heen
Ik adem wel,
doe niet meer mee
Ogen dicht
Laat jou niet toe
reik ik
naar je hand
Zo streng was ik
geen contact
je hand op mijn arm
Bezweer mij
als ik je voel
En jij probeert
knipt het draad
Geen tang die ‘t breken kan
Ik verlang hoop
Doe en niets en wacht
Uit mijn buurt en nooit dichtbij
De grens bepaald
Weet niet meer hoe het voelt
Voelt eenzaamheid zo?
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Mijn innerlijk clown
Muziek: Con a grande vitesse, Vladimir Cosma
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
De gypsy in mij roept
Wil er weer vandoor
Trek stoute schoenen aan.
Doen wat ik niet durf
Durf wat ik droom
Dromen wat ik zie en lees
Dan ga ik ‘t avontuur achterna
ik zie geen gevaar
Lef en durf vormen geen bezwaar
(praat) Wil je effe voelen? (spierbal arm)
Als mijn clown roept
lach ik en geef ik gehoor.
Ik doe lekker gek
En ga steeds maar door
Durf te lachen om de pias die ik eens was!
Het stoute meisje van de klas
Nooit verlegen om een grap.
Trek mijn flapschoenen weer aan
Het avontuur tegemoet
Ondeugend. Speels. En stoer
Heb lef, durf en moed
Een lied roept mij en ik zing
Muziek is mijn ding
Mijn leven door het lied verlicht
De hoogste noot en de snelste beat
Dat is waarom ik zing
Musica Melancolico!
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Open vlakte
Muziek: John Barry, Out of Africa
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Ik droom van de vrijheid.
Grootse, weide en open vlakte
Waar ik kan zijn wie ik ben.
Zonder belemmeringen, zonder grenzen
Vrij zijn als een vogel spreid ik mijn vleugels uit
Geen band
Volg ik een nieuw bospad
Steeds op trektocht
zonder anker niet gebonden
Hoef ik niets te zeggen
Ga steeds verder
Laat mij
Ik leid mijn eigen leven
Waar ik doe wat ik echt wil
Keer terug wanneer ik kan.
Laat mij
Op eigen vleugels gaan
zoekend naar de horizon
de open vlakte in
Ik sta hiervoor je
Muziek: Dominique Frontiere, The Chase
Tekst: Gert van Veen
Hier sta ik dan. Schaam me nergens voor, zelfs niet voor
een rol in je wildste dromen vannacht.
Ik weet waar ik sta, voor wie ik er ben en waarom jij voor
mij moet kiezen. Ach toe nou….
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De schaamte voorbij
Muziek: Dominque Frontiere, Film Caravan
Tekst: Gert van Veen
Een stap opzij, ik moet erbij. Ik ben hier om te laten zien
wie ik ben en waarvoor ik sta. Maak je borst maar nat. Ik
ben de schaamte voorbij.
Niets brengt mij nog aan het blozen.
Ik ben frank en o’zo vrij. Zet maar een stap opzij.
Hangende borsten en een oud gezicht doen mij verder
niets. Ik weet dat mijn beste tijd achter mij ligt, maar het
laat mij lekker koud.
Een stap opzij, ik moet erbij. Ik ben hier om te laten zien
Wie ik ben en waarvoor ik sta. Maak je borst maar nat. Ik
ben de schaamte voorbij. Geloof dat het niet veel beter
meer wordt. Ik geef niet op, ik weet wie ik ben.
Dit is wat het is.
Extra haren in mijn neus en oren, horen er ook bij. Spataderen in mijn benen en kromme tenen, zijn geen groot
plezier. Een stap opzij, ik moet erbij. Ik ben hier om te
laten zien Wie ik ben en waarvoor ik sta.
Maak je borst maar nat.
Ik ben de schaamte voorbij. Laat mij maar even lekker
gaan. Heb wel zin in ‘t avontuur. Dit is wat het is.
Niet meer soepel dansen of een subtiel een trucje voor je
doen. Snel opstaan is er nu niet meer bij.
Laat staan springen in een wei.
Een stap opzij, ik moet erbij. Ik ben hier om te laten zien
wie ik ben en waarvoor ik sta. Maak je borst maar nat.

23

23

Ik ben niet half zo slecht
Muziek: John Barry, Midnight cowboy
Tekst: Gert van Veen
Ik ben niet half zo slecht, daar kun je van op aan.
Veel tegenslag is mijn deel.
Zelden oplettend en zelden een wil.
Niet gedacht dat de helft rot was.
Niet gedacht dat ik dan nog leef.
Waar moet ik heen om goed te zijn.
Geen idee, ben de weg al tijden kwijt…
Ik droom van de vlinder in mij,
die het anders zou gaan doen.
Groeien en ontwikkelen tot het niet verder meer kon.
Pulserend in de avondzon.
Vleugels slaan waar ik ook maar sta.
Deel met mij deze droom. Kom met mij mee...
Ik bent niet half zo slecht…

Een likje overal
Muziek: James Horner, Basketball swing
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Ik geef je een likje hier,
Ik geef je een likje daar.
Ik geef je een lekker likje,
overal waar ik komen kan .
Ik geef je een likje hier.
Ik geef je een likje daar.
Ik geef je een lekker likje
overal waar ik komen kan.
Al vanaf de eerste keer, toen ik je hier zag,
wist ik het zeker: jij hoort bij mij.
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Geen twijfel mogelijk. Ik kan nu al niet wachten.
Totdat ik likken mag.
Kijk maar niet zo verbaasd.
Al vanaf de eerste keer, toen ik je hier zag,
wist ik het zeker: jij hoort bij mij.
Kom eens hier ik geef je een likje
Stop nou en geef geen kikje
Ik geef je een lekker likje waar ik bij komen kan.
Kom eens hier geef je een likje
Stouterd blijf eens stan want ik prik je
Ik geef je een likje overal ja overal
waar ik maar bij komen kan.
Ik wil graag bij je zijn de hele nacht,
want je bent om op te vreten…stukje voor beetje, tot de
laatste kruimel is opgegaan.
Waar droom ik telkens van, is hoe jij smelt in mijn hand.
Ik wil je proeven iedere keer weer. Likje voor likje.
Ik geef je een likje hier,
ik geef je een likje daar.
Ik geef je een likje
overal waar ik maar komen kan.
Ik geef je een likje hier,
ik geef je een likje daar.
Ik geef je een lekker likje
overal waar ik komen kan.
Al vanaf de eerste keer, toen ik je hier zag,
wist ik het zeker: ik hoor bij jou.
Al vanaf de eerste keer, toen ik je hier zag,
Ik geef je een lekker likje
En jij geeft geen kikje
Ik geef je een likje
overal waar ik maar komen kan.
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Likkebarend lekker, swingend in de regen,
daar kun je zeker tegen
Waar droom ik telkens van, hoe jij smelt in mijn hand..
Oh wat ben je vreselijk lekker.
O wat ben je heel veel man.
Een streeltje hier, een likje daar. Hmmm, rond & vol.

Likkebarend lekker
Draaien met die kont, helemaal in het rond,
Ja, toe maar…
Ja, toe maar
Zo likkebarend smullen
Zo heerlijk zacht
Verdraaid lekker
Ik wil graag bij je zijn de hele lange nacht,
Alleen met jou in de volle maan
Keer op keer
Draai telkens weer, zwierend,
Door de nacht, proevend van je mankracht
Je weet dat ik smacht.

O,wat ben je zacht, romig zacht.
Een volle man voor mij alleen. Helemaal voor mij.
Jij bent te veel om waar te zijn,
maar toch doet het geen pijn
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De ideale socio
Muziek: Jerry Goldsmith, Boys from Brazil
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Jeminee, hupsakee, ik doe ook weer mee.
Lief mens vraag me maar ‘k sta voor je klaar.
Het maakt mij niet uit, wat het is wat je vraagt, ik sta te
popelen, ik heb geen bezwaar
Wie kan hier tegen op, Ik doe het voor niets, helemaal
voor nop.
Mens o mens wat dacht je nou.
jij hoort er toch ook bij
Ik sluit je in mijn grote hart
Mijn boezem o zo warm
Ik vind niets gek, niets raar, niets vreemd,
vertel mij het maar
Wanneer jij mij wilt, zal ‘k er zijn, ‘k heb geen eigen wil.
Geen getreuzel, geen geneuzel
Ik ben dienstbaar, sociaal , ‘k sta altijd klaar

Een immens stil verlangen
Muziek: Bernhard Herrmann, Scene d’amour
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
De kamer in mijn hoofd, is het nimmer stil.
Waar een verlangen brand, een pulserende gloed,
intense begeerte, aanraken wat nooit zal zijn,
alleen in de kamer in mijn hoofd
roepend in het zwart.
Koortsig zoekend, naar alle opties, om stil te
staan, kansen grijpen
Buiten de kamer, leeft verder niets, ik ben onbewogen,
mag ik niets laten zien van dat wat slaapt in mij om te
heersen.
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Ik wil bewijzen dat het goed is, door hier te zijn.
In mijn kamer, in mijn hoofd
Dans ik, schreeuw ik, bedrijf de liefde, keer op keer,
red jou en kus je mij. Wie goed doet is van buiten stil.
Onbewogen, niet getreurd.
In mijn kamer in mijn hoofd ben ik van jou,
zonder wie jij niet leven kunt. Wat heb jij mij te geven. Ik
wil je doorleven.
Wat heb jij mij te geven. Ik wil beleven.
In werkelijkheid loop ik verder, zie ik jou niet staan.
In de kamer in mijn hoofd is het anders, zo anders, lopen wij samen, jij en ik, heb lief,
door te leven. Hou ik je vast, verlies mij in je hart, klem
je stevig vast.
Een groot verlangen naar mij.

28

Geloof in mij
Muziek: Khachaturian, adagio uit Spartacus
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
G e l o o f i n m i j!
Wees vrij, kies voor mij.
Tis niet makkelijk mijn weg te gaan.
Zeker als je mij niet zien staan.
Hier alleen voor ogen die sluiten gaan.
Je wijst me af omdat ik niet geef, wat jij verlangd.
wat ik vraag is geloof in mij.
Overtuigd dat ik het red dat ik het red. Telkens weer.
Draai je hoofd niet van mij af. Wees blij voor mij.
Ik durf het echt anders te doen.
Kies nu mijn eigen weg.
Zonder blaam op mijn blazoen
Geloof in mij, dat is al wat ik vraag.
Geen lege maag of koude blik.
Vol afkeer en zenuwtik
Sta een keert klaar voor mij.
Geloof in mij, niet alleen dit keer.
Ik geef niets op
Voor mijn zijn
Ook niet deze ene keer,
wil niets meer dan:
Ik besta
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Het spijt je
Componist: Hans Zimmer
Titel: The telegramm Tekst: Gert van Veen
De stilte in ons huis. Leegte in het hart. Ik zie je daar
staan. Ik kan er niet bij. Een holle lege lach. Ik heb niets
gezien. Hoe eenzaam je was. Stilte in het huis.
Niets heb je mij vertelt…
Het eerste wat mij opviel. Was je afwezigheid de hele dag.
Een huis akelig leeg gevuld. Alleen een ziel die waart,
door de gangen van mijn verloren hart.
Niets tegen te doen.
Je bent alleen geweest. Die bewuste dag. Niets anders te
doen dan je klaar te maken voor het grootste gevecht
waarvoor je jezelf hebt uitgedaagd. Het is waar dat je
wint en meteen verliest. Voor ons allebei.
Het spijt je zo, althans dat schrijf je op. Ik weet nu niet
wat te doen. Hoeveel moed is nodig om te doorstaan. De
keuze van het moment om weg te gaan. Een vaststaand
besluit. Maar weet dat ik er ben voor jou. Altijd al zo geweest. Waar je nu bent, ben daar gelukkig. Ik hou van
jou. Het spijt je maar niet zoveel als ik je mis. Het huis is
leeg zonder jou. Ik zie je volle glimlach voor mijn gezicht.
Ik zie je daar liggen in bad. Vraag mij af wat te doen. Het
spijt mij. Het spijt jou. Niets te doen dan houden van jou.
Huilend pak ik je vast. Maar je blijft stil kijken in het
niets…
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Sorry
Componist: Yiruma Titel: I Tekst: Gert van Veen
Sorry (uitspreken als: Zorrie), ik ben niet zo slim als jij.
Sorry. Ik doe voor spek en bonen mee. Sorry. Het spijt
mij zo. Sorry, was ik maar net zo goed als jij. Maar dat is
niet. Geen een moment dat ik denk wat doe ik het toch
goed. Het spijt mij zo. Sorry…
Ik ben het niet waard om hier te staan met jou. Zo dicht
bij je in de buurt te zijn. Ik hou mijn mond maar dicht en
bewonder je totaal. Begrijp dat jij veel beter bent dan mij.
Ik heb geen excuus. Voor wie ik ben en waarom ik besta,
zo sullig als ik ben. Alleen maar kijken naar jou… Zien
hoe het moet en hoort. Steeds opnieuw zie ik waar ik faal
en jij straalt. Helaas niets aan te doen. Nog niet voor een
miljoen. Het spijt me, dat ik besta maar ik moet het er
mee doen. Ik geneer mij dood, maar ja wat kun jij er aan
doen. Sorry, het spijt mij zo om hier te staan. Sorry. Ik
weet niet wat mij bezielde. Sorry…
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Geen spijt
Componist: Astor Piazzolla Titel: Regresso al
Amor Tekst: Gert van Veen
Geen enkele spijt. Geen berouw en geen traan om jou. Ik
twijfel geen moment aan mijn wraak op jou, lieve schat...
Ik voel je huid onder mijn nagels. In een hoekje huil je
zacht. Nog niet eens begonnen met jou.
Alles heb ik je gegeven.
Gisteren stond je met haar. Tongen woelend met elkaar.
Haar borsten voelend zonder enige schaamte. Ik weet dat
je mij niet zag staan. Terwijl je van haar volle lippen
proefde. Geen enkele spijt. Alleen vlammend genot...
Ik pak je lijf stevig vast. Ik druk je tegen mijn borsten
aan. Ik kan je wel vermoorden, maar ik wil eerst mijn
zoete wraak. Zien hoe je verlangd naar mij vol met lust.
Ik wil je pijn doen. Zonder spijt…
Weet je, dat ik voor jou ben bestemd. Jij bent mijn vent.
En ik je vrouw. Weet je, ik geloofde in jou. Mijn beste
vriend. Ik hield zo van jou. Weet je… Weet je…Weet je…
Wat zal ik….Wat zal ik…Wat zal ik nu eens gaan doen.
Wat ga ik…Wat ga ik…Wat ga ik met je doen. Echt geen
spijt. Echt geen spijt. Echt geen spijt om jou. Zoveel haat.
Zoveel haat. Zoveel haat doet pijn. Wat doe ik…Wat doe
ik…Wat doe ik met mijn haat. Wat ben jij…Wat ben jij…
Wat ben jij voor mij waard…
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Mijn meditatie
Componist: Hans Zimmer Titel: Stone in my
heart Tekst: Gert van Veen
Mijn meditatie. Mijn gebed. Ik zoek vrede in mij. Verjaag
de angst. Duivels teisteren mij. Duisternis is hier. Heer
Boeddha hoor mij aan. Hier is mijn gebed.
Bevrijd mij van kwade krachten die hier huizen diep in
mijn gedachten. Reine beelden vol van liefde wil ik ervaren tot in het diepst van mijn ziel aanvaarden. Offeren
aan Uw grootheid in het gewis van mijn eigenheid. Nooit
meer zijn in de voorzienigheid, zeker weten dat ik vergankelijk ben.
Mededogen is wat ik vraag. Diep respect voor U heer.
Verjaag de duivels nu. Vergroot mijn zijn.
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Het beulslied
Componist: Michael Nyman
Titel: A draughtmans contract Tekst: Gert van Veen
(duet)
Geeseling, ophanging, afsnijding, executering, splijting,
verpulvering, brandmerking, vierendeling, radbraking,
amputering, tooning, onthoofding, Geeseling, ophanging,
afsnijding, executering, splijting, verpulvering, brandmerking, vierendeling, radbraking, amputering, tooning,
onthoofding, Geeseling, ophanging, afsnijding, executering, splijting, verpulvering, brandmerking, vierendeling,
radbraking, amputering, tooning, onthoofding, Geeseling, ophanging, afsnijding, executering, splijting, verpulvering, brandmerking, vierendeling, radbraking, amputering, tooning, onthoofding…
Het afhouwen van een hand door hem en zijn hulp
is vijf guldens.
Het afsnijden van een oor door hem en zijn hulp
is drie guldens.
Een gemeene geeseling door hem en zijn hulp
is drie guldens.
Een ophanging met de strop om den hals is drie guldens.
Een delinquent het hoofd af te houwen door hem en zijn
hulp is zes guldens op de cent af.
Het hoofd op de pin vast maken door hem en
zijn hulp is 1 gulden.
Heb medelij met de veroordeelde die lijden gaat en boete
doet voor zijn laffe daad
Heb medelij met de veroordeelde die lijden gaat en boete
doet voor zijn laffe daad
Ik geloof in u Heer. Wees barmhartig het doet al zo zeer.
Fouten gemaakt in de duistere nacht, brengt mij hier op
het rad. De beul staat klaar om mijn botten te breken met
een gloeiende ijzeren staaf.
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Heb medelij, heb medelij. Ik ben slechts een domme
dwaas die niet beter wist. Ik geloof in u mijn lieve Heer.
Wees barmhartig het doet al zo onvoorstelbaar ongelofelijk veel zeer. Ik wilde dat ik het goed kon maken met U
en hier niet hoefde te lijden op het galgenveld in aanschouw van mijn vrouw en kind.
Heb medelij, heb medelij.
Geeseling, ophanging, afsnijding, executering, splijting,
verpulvering, brandmerking, vierendeling, radbraking,
amputering, tooning, onthoofding, geeseling, ophanging,
afsnijding, executering, splijting, verpulvering,
brandmerking.
Ik smeek u dat het niet lang duurt, deze pijnen benemen
mij het zoete leven. Niets blijft meer over dan wat geschreeuw. Ik wil nu alleen maar dood. Geen redding is
meer mogelijk. Alle hoop is vervlogen. Verlos mij van het
kwade. Sla mij nu maar dood. Heb medelij lieve Vader. Ik
wil niet langer lijden hier midden op het plein. De duivel
kome me halen. Mijn ziel is te koop. Er is geen hoop meer
over. Verdoemd tot het hellevuur. Ik stop met zolang klagen. Zal mijn lot in stilte dragen. Stop met bidden voor
mijn ziel. De duivel staat voor mij klaar. Lieve Heer waar
bent u heen. Waarom hebt u geen medelij. De beul doet
alleen zijn helse werk. Maak nu mij maar dood. Geen
licht meer voor mij. Alleen eeuwige pijn.
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Ik denk in rondjes!
Muziek: Rameau, Dans des Sauvages
Tekst: Gert van Veen
Ik denk in rondjes, Ik denk in cirkels. Voor duivelse vierkantjes is er geen plaats in mij. Ik denk onlogisch, ik denk
vermoeiend. Voor heldere gedachten is er geen plaats in
mij. Ik denk onrustig, Ik denk verwarrend.Voor duidelijkheid is er helemaal geen plaats in mij. Ik denk te weten, hoe alles zit. Voor enige twijfel is er geen plaats in
mij. Wat ooit logisch was, is nu een wirboel van gedachten in mijn volle hoofd. Ik ben nu echt de weg volledig
kwijt. Ik weet niet waar ik het nu zoeken moet.
Ik denk in rondjes, Ik denk in cirkels. Voor duivelse vierkantjes is er geen plaats in mij. Ik denk onlogisch, ik denk
vermoeiend. Voor heldere gedachten is er geen plaats in
mij. Alles spreek zich tegen. Niets is integer. Nu niet
meer, dan gisteren. Ik denk, dus ik ben.
Ben ik omdat ik denk.
Ik denk onrustig, Ik denk verwarrend. Voor duidelijkheid
is er helemaal geen plaats in mij. Ik denk te weten, hoe
alles zit. Voor enige twijfel is er geen plaats in mij. Ik
denk in rondjes, Ik denk in cirkels. Voor duivelse vierkantjes is er geen plaats in mij. Ik denk onlogisch, ik denk
vermoeiend. Voor heldere gedachten is er
geen plaats in mij.
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Het is voelen of voelen!
Muziek: Marsay,Koi wa Konton no Reichi
Tekst: Gert van Veen
Is het voelen of toch maar voelen voor jou en mij? Ik zou
wel weten wat te doen, maar ik voel je echt niet aan.
Daar, daar lig je dan op je aller mooist te zijn. Ik hoop dat
ik bij je komen mag, zodat ik effe voelen kan. Waar zal ik
eens beginnen….Wil je heel goed betasten….Is het voelen
of toch maar voelen voor jou en mij? Ik zou wel weten
wat te doen, maar ik voel je echt niet aan. Wat, wat, o wat
kan ik doen. Vertel, vertel mij snel, wat ik kan doen. Voelen, voelen, ik wil voelen, alleen maar jou voelen.
Voelen, voelen, jou overal voelen.
Daar lig je dan in bed. Ik geloof mijn ogen niet. Ik wil
dicht bij je zijn. Bij jou in bed. Vriendje, wat doe je nou?
Ik kan je niet aanraken. Waarom plaag je me nou? Ik wil
alleen maar voelen dit keer.
Is het voelen of toch maar voelen voor jou en mij? Ik zou
wel weten wat te doen, maar ik voel je echt niet aan.
Daar, daar lig je dan…op je aller mooist te zijn. Ik hoop
dat ik bij je komen mag, zodat ik effe voelen kan. Voelen,
voelen, ik wil voelen, alleen maar jou voelen. Voelen, voelen, jou overal voelen. Daar lig je dan in bed. Ik geloof
mijn ogen niet. Ik wil dicht bij je zijn. Bij jou in bed.
Vriendje, wat doe je nou? Ik kan je niet aanraken. Waarom plaag je me nou? Ik wil je alleen maar voelen.
Is het voelen of toch maar voelen voor jou en mij? Ik zou
wel weten wat te doen, maar ik voel je echt niet aan.
Daar, daar lig je dan op je aller mooist te zijn. Ik hoop dat
ik bij je komen mag, zodat ik effe voelen kan…..yeah!
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Wat vertrouw ik meer
Muziek: Johann Johannsson, A game of croquet
Tekst: Gert van Veen
Wat vertrouw ik meer?
Ik denk me suf. Voel me dwaas.
Raak mijn hart door een woord. Wees nu lief.
Wat doe ik hier?
Weet niet wat ik denk over jou.
Voel mij vreemd…
Wat vertrouw ik…

Een nieuw jaar
Muziek: Beethoven, moonlicht sonate
Tekst: Gert van Veen
Een nieuw jaar. Een begin. Niets staat ons in de weg. Een
start… opnieuw… al te vaak. Ik krijg de kans.
Een nieuw begin. Het is mijn tijd. Veel te doen. Werken
aan beloften die staan.
Ik weet niet wat ik kan doen.
Een nieuw jaar. Een begin. Hoop dat ik het win. Doe mijn
best iedere keer. Denk dat het wel lukken gaat.
Fouten gemaakt. Geleerd keer op keer. Weet nu wat mij
telkens weer te wachten staat. Een nieuw begin.
Een nieuw begin. Ik win. Nieuw begin….
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Wielen van het leven
Muziek: Michael Nyman, Prospero books
Tekst: Gert van Veen
Pak mij stevig vast. Laat mij nu- niet gaan.
Ik durf het weer eens aan.
Maar dan moet jij er wel steeds zijn voor mij.
Ik kan niet houden van wat niet is.
Pak mij stevig vast. Gerrit waar ben je nou.
Gerrit zeg nu geen nee.
Gerrit ik kan het niet alleen.
Gerrit pak mij stevig vast.
Wielen die blijven draaien. Wielen die blijven sturen.
Wielen die vermalen. Wielen van mijn trieste leven. Wielen zonder enig terugkeer. Wielen die alles nemen. Wielen die blijven draaien. Wielen die gebieden te zijn. Wielen die alles bepalen. Wielen die door razen. Wielen die
steeds sneller draaien. Wielen die nergens om malen.
Wielen die blijven draaien. Wielen die blijven sturen.
Wielen die vermalen. Wielen, wielen, wielen, wielen…
Ik heb de moed herpakt. Ik durf nu eindelijk weer. Ik geloof dat ik het echt kan. Waar sta jij, aan welke kant. Wielen die blijven draaien. Tijd die snel verloopt. Gerrit jij
bent mij hoop. Ik weet mij anders geen raad. Wielen die
draaien.
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De liefde en ik
Muziek: Nick Bicat,Under the eye of heaven
Tekst: Gert van Veen
Het is zover.
Het is tijd om hier te staan in het maanlicht.
Schreeuwend in de nacht: ik hou van mij...nu echt.
Geen twijfels meer bestaan. Ik vind mij weg in mijzelf.
Niet gedacht hoe diep ik kon gaan.
Ik sta hier volledig naakt. Niets te verstoppen
Niets anders te doen, dan van mijzelf te houden. Telkens
weer een nieuw begin.
Ik durf te dromen dat ik win. Ik hou van mijzelf…nu echt.
Geen twijfels meer bestaan.
Ik kan het goed vinden met mij. Geloof dat de liefde bestaat, diep in mijn hart geraakt.
Nooit meer alleen. Genietend in het licht in de nacht. Ik
hou van mijzelf nu echt.
Ik twijfel niet meer over wat mij te doen staat.
Ik hou van mijzelf…Ik hou van mijzelf…
Ik hou van mijzelf…
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Een kerstromance
Muziek: George Winston, thanksgiving
Tekst: Gert van Veen
Ik hier…
Jij daar….dromend voor de haard.
Ik kan je voelen. Tederzacht. Kussend tot diep in de
nacht. Lippen tegen elkaar aan.
Ik verlies mijzelf in je ogen. Toe sluit ze lief,
want ze stralen zo.
Jij hoort bij mij. Omhels me, kus me.
Het kan niet anders zijn. Twee zielen in de nacht. Jij likt
mijn huid en ik kus je mond.
Ik geef je mijn hart, mijn lief.
Niets kan verkeerd meer gaan.
Kus me. Neem me. Hier onder de kerstboom. Waar ik
met je samen ga. Vervlecht tot 1.
Hetzelfde zijn. Geen verschil tussen jou en mij.
Ik…… en jij…
Omhels me. Kus me. Pak mij stevig vast.
Ik wil….alleen…met jou zijn.
Stil zijn. Niet bewegen in de nacht. Want ik heb je lief.
Omhels me. Kus me. Wil alleen maar bij je zijn.
Tot diep in de nacht.
Hou van mij….
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Een vrolijke geinige kerst!
Muziek: Leroy Anderson, Sleigh ride
Tekst: Gert van Veen
Ik heb zin in een vrolijke geinige kerst. Daar zet ik alles
voor opzij. Een nieuw jurkje en korsetje aan. Tandjes gepoetst en make up opgedaan.

Schiet nu op. Schiet nu op. Schiet nu op. Ik sta in de kou
en verveel me helemaal dood. Schiet nu op. Schiet nu op.
Schiet op. Ik heb zin in een heerlijk kerstfeest.
Ik sta hier te wachten op jou. Niets anders te doen in deze
kou. Waar blijf je nou mijn lief met je slee. Ik wil vanavond toch echt met je mee. Wat ga je met mij later
doen? Een zoen op iedere wang misschien? Ik hoop dat
de kerstnacht lang gaat duren….
want ik wil alleen maar bij je zijn.
Schatje, ben je echt de kerstman? Echt waar? Schatje,
ben je superlief voor mij? Vannacht? Ik kan er nog steeds
niet bij. Dat jij kiest voor mij…… Ik heb zin in een vrolijke
geinige kerst. Daar zet ik alles voor opzij.
Een nieuw jurkje en korsetje aan.
Tandjes gepoetst en make up opgedaan.
Schiet nu op. Schiet nu op. Schiet nu op. Ik sta in de kou
en verveel me helemaal dood. Schiet nu op. Schiet nu op.
Schiet op. Ik heb zin in ...een heerlijk kerstfeest.
Ik heb zin in een vrolijke geinige kerst. Daar zet ik alles
voor opzij. Een nieuw jurkje en korsetje aan. Tandjes gepoetst en make up opgedaan. Zin in……zin in…….in
jouw……mijn eigen kerstmannetje…..
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Ik schaam mij niet
Muziek: Joe Hisaishi, Pocco rosso symphonic
Tekst: Gert van Veen
Ik schaam mij niet, niet voor jou. Nooit meer. Ik schaam
mij niet, twijfel er niet aan. Ik accepteer wie ik ben en
waar ik hoor te zijn. De dagen van twijfel en achterdocht
zijn nu ver van mij vandaan. Ik weet wie ik ben, wat ik
kan en wat ik doe. Ik schaam mij niet, nooit meer. Wat
gedaan is, is gedaan.
Natuurlijk heb ik domme dingen gedaan. Zaken die het
daglicht niet verdragen. Alleen ligt dat achter mij voor nu
en altijd.
Ik schaam mij niet, niet voor wie ik ben. Ik twijfel niet
over mijzelf. Geen enkele schaamte. Geen blaam. Geen
traan om wat ik eens heb gedaan.
Ik sta hier flink en fier. Geen zonde kan mij breken. Praat
mij geen schuldgevoel aan, want ik schaam mij niet.
Nooit meer.
Geen complexiteit meer, maar de eenvoud van de dingen.
Dat is waar ik voor kies. Zonder schaamte ben ik mijn
principes ontrouw en leef een ander leven. Het is mij om
het even wat jij denkt, want ik leef zonder schaamte.
Geen enkel berouw.
Ik schaam mij niet, niet voor jou. Echt nooit meer. Ik
schaam mij niet, twijfel er niet aan. Wat gedaan is, is gedaan.
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Wat als ik ben gedroomd
Muziek: John Williams, Marrion’s theme
Tekst: Gert van Veen
Wat als ik ben gedroomd. Nooit heb bestaan in werkelijkheid met jou te zijn. Wat als jij door mij bent gedroomd,
maakt dat ons niet ijler dan de koude lucht in de
winternacht…..
Wat als ik ben gedroomd. Hoe weet ik dan dat van je mij
houdt. Ik alleen maar bij je zijn. Je vasthouden….

Het doet er niet toe
Muziek: Michael Nyman, Time Lapse
Tekst: Gert van Veen
Wat ben ik stoer, kun je dat niet zien.
Zoals ik hier voor je sta…
Voel mij spieren, voel mijn dijen. Pak je stevig vast. Wil
vrijen tot diep in de nacht hier met jou in de kille regen…
Ik verlustig mij aan jou. Niets om trouw over te zijn.
Neem je op deze plek. Zonder enig berouw.
Wat is mijn recht. Wat kan ik eisen. Wat kan ik verlangen
van jou, zeg het nou….
Het doet er niet toe wat je denkt of voelt. Jij bent van mij
en dat’s het hele verhaal. Nooit meer spijt van mijn keuze
voor jou, ook al wil zelf al lang niet meer…
Toch blijf ik bij je. Mijn keuze gemaakt. Alles zal leiden
tot een kortstondig vermaak. Droom maar lekker over
vrij zijn, maar hier bepaal ik wat er met je gebeurd.
Ik wil je geen pijn meer doen. Zal je raken tot in het
diepst van je ziel. Je zult smeken of ik door wil gaan.
Er is geen stoppen meer aan….
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Welkom in mijn wereldje
Muziek:Joe Hisaishi, Tonari no totero
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Ik leef begrensd
Hier binnen komt geen mens
Deze mooie wereld is alleen voor mij

Zeg zelf wat ik doe
Voor mij is dat genoeg
Hoef daar geen bemoeienis bij
Vrijheid is wat ik zoek
Deze wereld is sterk genoeg voor mij.
Aan niemand iets te zeggen.
Verantwoording af te leggen
zo blijft het hier fijn
overzichtelijk duidelijk en klein
Alles goed te controleren
onthouden hoef ik niets
Geen verwondering en geen surprise
Zo houd ik het beste stand
alles in eigen hand

Ik kijk niet graag vooruit
om te weten wat ik doe
Ik heb genoeg aan mijn kleine wereldje.
Mijn wereld staat altijd stil,
Kijk niet om of vooruit
Een kleine wereld is genoeg voor mij.
helder en duidelijk gesteld.
Nooit Flauwekul.
Alles in de hand.
Welkom in mijn wereldje
is geen gemakkelijk iets.
waarom zeggen wat ik bedoel
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Ben gesteld op mijn privacy
Zal niemand ooit iets merken
alleen ik weet wat er speelt
mijn wereld vol gevuld
Samen met ik ben ik nooit meer alleen.
Ik kom niets te kort In mijn wereld
Simpele eenvoud.
Liefde en al.
God en goed.
klein en fijn voor mij.
Mijn eigen kleine wereld.
Altijd iets te beleven
Antiek pad is nieuwe weg
Steeds een frisse ontdekking
Ik ben mijn wereld nog niet moe
Zal niemand ooit iets merken
alleen ik weet wat er speelt
mijn wereld vol gevuld
Samen met mijzelf nooit meer alleen.

46

Doe de swing
Muziek: John Williams, Swing, swing, swing
Tekst: Wilma Paalman en Gert van Veen
Zie mij dansen, ik doe de swing.
Hier tikt de klok van het leven.
Hier sta ik en doe de swing.
Zie mij hier dansen,
kijk ik doe mijn ding
Zie mij toch
Zie mij staan.
Kijk wat ik kan
Doe mee ik laat me gaan
Heupjes hier, heupjes daar.
Niets houdt mij tegen.
Ik glij over de vloer.
Geen getreuzel, werken maar.
Ik doe de swing.
Kijk, ik doe mijn ding
Laat mezelf helemaal gaan
Nooit stil blijven staan
Draai en beweeg en in ’t rond
Schud je hoofd, je armen, je lijf, je kont
De tijd gaat al zo snel,
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kijk naar mij,
geen twijfel mogelijk
want ik doe de swing
Ik houd de vaart er goed in
nooit stil blijven staan
Zie mij ik doe de swing
Beweeg wat rond en draai
Die klok tikt steeds maar door
Zie mij ik ga ervoor
Steeds weer sla die trom
Ik doe mijn dans en swing
Niets houdt mij tegen.
Zie mij ik doe de swing.
Lekker werken bewegen
Voetjes van de vloer
Draaiende armen
Zwierend in het rond
Zweef over de vloer
los van de grond
Schud je schouders
draai je heupen,
Heerlijke vrijheid,
hoofd in de lucht
Die klok tikt steeds maar door
Zie mij ik ga ervoor
Steeds weer sla die trom
Ik doe mijn dans en swing
Zie mij hier dansen
Ik doe de swing
Lekker werken bewegen
houd de vaart nog steeds in
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Houd je lach niet in, laat je heupen gaan
Nooit langzaam nu maar lekker vlug
Niets houdt mij tegen.
Ik ga en doe de swing.
Geen getreuzel, werken maar.
Ik doe de swing.

‘T is ongelooflijk, daar gaan we weer
het stopt nooit ritme, hier en daar,
je krijgt vanzelf zin,
‘t gaat maar door, het is gewoon: doe je ding
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Handelen met bezieling
Muziek: Astor Piazolla Bailongo
Tekst: Gert van Veen en Wilma Paalman
Werkend leven bezield gedreven
Gecomponeerd, uitgedacht en opgeschreven
visionair, denkend steeds vooruit
vaardigheid techniek
Do it yourself
Op een menselijke beat
Geen idee van tijd het voelt als tijdloos zijn
Opgaan in schoonheid die als vanzelf verschijnt
Pen en streek op getekend papier
De menselijke maat, door bezieling geraakt
Voor jou en mij gemaakt
Elke noot zuiver Elke slag raak
Koortsig gehuiver in ambacht en taak
de muze vervoert
David en sjoerd
Door verlangen gemaakt
Voor jou en mij kattenkwaad

Geen idee van tijd het voelt als tijdloos zijn
Opgaan in schoonheid die als vanzelf verschijnt
Pen en streek op getekend papier
De menselijke maat, energie gemaakt
Voor jou en mij een diepe zucht
Betrouwbaar passie lol
Proactief beschouwend oprecht
Subtiliteit volheid wellust
Eigenwijs creativiteit dikke knuffel
Geloven deugd ondeugd sterke wil
Goedheid vredig leergierigheid
Droom staan door gaan
Schrijven muziek moedig bloei
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Mijn houvast
Muziek: The Glare, Michael Nymann en David Mc
Almond
Tekst Wilma Paalman
Zo ben ik steeds weer opgestaan,
Hield mij vast aan mijn gedachten
Ging iedere keer weer verder door
En vond steeds mijn houvast
Wisselde van huis van haard van man
van plek van droom en ideaal
overtuigd dat er iets op mij wachtte
En altijd ging ik er volledig voor
Liet het los
en pakte vast
Ik hield mij vast aan de liefde
Die geen liefde was
Hield mij vast aan een droom die ik koester
De droom die ik wou zijn
Dat was mijn houvast
Ik hield mij vast aan het hoogste
Dat ik ooit had gezien
Een rotsvast geloof in het goede
Door de ogen van een meisje
Dat was mijn houvast
Steeds als mijn gevoel verdoofd was
Dan wilde ik meer en meer
Veranderde dat waarin ik geloofde keer op keer
Keer op keer
keer op keer
keer op keer
Dat was mijn houvast
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De glans van jouw huid
Muziek: Ruyichi Sakamoto, Forbidden Colours
Tekst Gert van Veen en Wilma Paalman
De glans van jouw huid
Kan ik niet weerstaan
Zo weerbaar en teer
Raak mij aan
Hier staar ik door het venster van jouw ziel
jouw blik vangt mijn hart
trekt mij naar je toe
Spoken in mijn hoofd, almaar spoken,
spoken in mijn hoofd
En de dagen voorbij
Laat ik achter in gloeiende hartstocht,
In golven van liefde, jouw kracht is hier in mij
Je brak door mijn schild. Als was ik van breekbaar glas
De geur van jouw huid, Draag ik nog hier bij mij
Spoken in mijn hoofd, almaar spoken,
spoken in mijn hoofd
De diepte van jouw blik ongenaakbaar en zacht.
Je bent zo dichtbij en daarbij zo ver van mijn hart
Wanneer komt dit samen, mijn hart staat in brand
liefde gevangen afstand verlangen
Houd ik nog stand
Spoken in mijn hoofd, almaar spoken,
spoken in mijn hoofd
Spoken in mijn hoofd, almaar spoken,
spoken in mijn hoofd
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