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adem in, adem uit, welkom in dit ogenblik
al staat de hele wereld ook in brand, voor vrede is het nooit te laat
alles vervliegt en gaat ooit verloren
alles wat adem heeft is kostbaar in mijn ogen
als alles zwijgt en stilte spreekt: eindelijk houdt het op
als de westenwinden draaien en het hart weer zingen zal
als een eerste regen na de droogte
als er geen god is waarachter ik kan schuilen
als ik door de dood wordt verdrukt is er niemand die mij redt
als ik naar de hemel kijk, naar de sterren en de maan
als ik niet zo bang voor je was, sloot ik je in mijn hart
als je vastgelopen bent, maak ik je vrij
als je wat zoekt is het meestal dichtbij
als wij met andere ogen bereid zijn om te dragen
als ze met verhalen komen dat de oorlog nodig is
altijd onderweg, niemand weet waarheen
barre oorlog, vrede naakt, ik ben vrij
beeld naar mijn beeld, zijn wij verbonden
blijf niet huilen bij mijn graf, daar ben ik niet
buiten voor de deur: soldaten keren terug naar huis
dat ik gelukkig mag zijn, dat ik vredelievend mag zijn
de allerlaatste reis komt als een dief in de nacht
de hele wereld moet er aan geloven
de stilte zingt een lied voor jou en god weet wie raakt mij aan
de zee heeft mij gegeven, midden in de branding
dit is de dag die steeds gaat leven hier en nu
dit mens zijn, net een herberg, iedere ochtend nieuwe gasten
dwaal door het duister, kom eindelijk thuis
een boot glijdt naar de einder toe en plotsklaps zie je hem niet meer
een stem zegt: 'roep' en een ander: 'wat dan?'
een symbool, bedoeld als troost, als hoop
ga weer op weg en laat niet-weten je gids zijn
geloof niet dat een mens op water loopt
gelukkig de kinderen die zo bijzonder anders dan anderen zijn
grauwe dagen lijken soms een eeuwigheid
haat eindigt nooit door haat, haat houdt alleen op door liefde
het Lam heeft mij gered en nu voortaan
het water zal altijd stromen, de liefde vindt vanzelf haar weg
hey mooie dromer, lief kom je nou?
hoe ik mij gedragen wist, hoe de wind om mijn oren suisde
hoe lang de nacht zal duren, weet ik niet, maar zonder jou
hoor hoe het water buldert en dondert
hou je nergens aan vast, laat je maar gaan met de stroom
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hou van jezelf zoals je bent, zoals je voelt, zoals je denkt
ik ben de weg, ik ga steeds met je mee
ik kom je tegen hier in alle dingen
ik wandel en vaak kom ik niemand tegen
ik weet niet welke kracht mij brengt op deze plaats
in alles slaapt een lied waar eindeloos gedroomd wordt
in de donkere nacht heeft een kind licht gebracht
in deze diepe donkere nacht roep ik jou, luister toch naar mij
in het begin van wat jij gelooft was er geen wet
in naakte boomhuid overwintert het voorjaar
jij bent in mijn hoofd, in mijn denken
jij de zon en ik de maan, of ik de maan en jij het water
jij schijnt door mij heen, jij en ik zijn altijd één
kind voor het gele graan, kind korenbloemen blauw
kom tot rust mijn hart, kom tot rust
laat me niet alleen, zonder jou is deze last te zwaar
langzaam gaat de tijd voorbij, kinderen worden groot
luister goed, het oude gaat voorbij en het nieuwe komt er aan
luister, ontwaak, sta op, de morgen komt er aan
mijn hand in die van jou, leid jij mij door de zee
mijn leven is niet altijd wat het lijkt
mijn lief is als een rivier, zij stroomt zij blijft nergens staan
niemand weet hoe breekbaar ik ben
o mens, met wat je bent wees blij
onder de blauwe hemel beregent het wolkendek
onder deze bodhiboom wacht ik tot de vrijheid komt
op de bergen, door de dalen, hoor daar klinkt de stem
op het woele wijde water aan de overzijde van de zee
open je hand en laat de vlinder gaan, ga maar mee, dwarrel mee
opgaan in de chaos van een grote stad
ploeg ik door de branding heen en het mulle zand
praat tegen mij, als het maar woorden van liefde zijn
raak mij aan, wek mij tot leven, adem door mij heen
stap, stap, stap, kindje op de trap
strand na de storm, zij raapt vol zorg en werpt een zeester in zee
stroom verder, blijf niet staan, stroom naar de oceaan
tikkie naar links, tikkie naar rechts, duizelingwekkend zo hoog!
tot het einde van een regenboog
vaar met mij, mijn liefje, op de donkere zee
van vuur dat voorbijgaat, van eeuwigheid die eindig is
verder nog dan het oog reikt wijs je het land
vlieg, vogel, vlieg, vogeltje vlieg, veertjes verloren
voor het water en het vuur, voor de aarde en de lucht
voor je ligt een weg waarop niemand kan gaan
vrede, vrede nu voor mensen die leven naar dit visioen
vrede, vrede voor jou en mij
vuur, overal vuur, brandend in mijn hart
vuur, vuur, bevrijdend vuur, smeed de boeien om tot bakens
waar vandaan ik weet niet, ik kom, ik ben op weg
waar was je, Mirjam, toen zo onverwacht
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wakker worden! voel de stroom van leven in en om ons heen!
wat een begin! chaos van water, diep donkere afgrond
water, ik heb dorst, ik sterf in de woestijn
wie zegt dat je verder moet, waarom blijf je niet?
winnaar zal ik zijn: 't goede is sterker dan 't kwade
woorden verstikken mij, één barre letterbrij: ik sterf aan jou
zie de mens, ooit jong en sterk, nu breekbaar oud
zien, zoals de zon schittert, zien, zoals een bloem zich opent
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