Zolang de liefde maar blijft winnen
(Paul de Leeuw)
Zolang de Oostenwind blijft waaien
zullen bladeren blijven vallen.
Zolang de boer zal blijven zaaien
zal de molen blijven draaien.
Zolang de zon zal blijven schijnen
komen bloemen uit de knop.
Zolang de kippen blijven leggen
komen kuikens uit de dop.
Zolang het vuur zal blijven branden
schieten vonken naar de sterren.
Zolang de zee rolt op de stranden
en er werk komt uit de handen,
zolang de kinderen blijven zingen
en alles gaat zoals het moet
en als liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed.
Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer,
dan de herfst,
als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen,
zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor het zilveren licht en eb en vloed
en als die liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed.
Dans me naar morgen
Tekst: Coot van Doesburgh, melodie ‘Waltzing Matilda’.
Ieder heeft angst die hij diep in zich verborgen houdt,
veilig op slot zodat niemand het weet.
En wie niks doet is zeker dat hij al die zorgen houdt,
dat hij de weg naar de vrijheid vergeet.
Dans me naar morgen, dans me naar morgen,
dans me naar morgen, kom twijfel niet meer.
Doe een stap en dan nog een
en voor je ‘t weet dan weet je ‘t weer.
Dans me naar morgen en twijfel niet meer.
Angst is een rem op te leven hoe je leven kunt.
‘t Houdt je gevangen terwijl dat niet hoeft.
Breek dus los en wees vrij om te geven wat je geven kunt.
Zorg dat je liefde en vrijheid weer proeft.
Angst dat het schip strandt is echt iets wat niet nodig is.
Weet je, we zien wel of dat ooit gebeurt.
We gaan weg zonder ballast en al wat overbodig is
onder de zon die de dagen weer kleurt.

