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Als ik mijn hart kon laten spreken 

En jij de liefde kon verstaan 

Als ik mijn hoofd kon laten zeggen 

Elke zin van mijn bestaan 

Dan zou je weten van het vuurwerk 

Dan zou je weten van het feest 

Dan zou je weten dat mijn leven 

Nooit zo levend is geweest 

  

En dat ik blij ben, zo vreselijk blij ben 

Dat mijn lichaam als verliefd 

Alles wil en alles kan 

Ik draai rondjes in mijn hoofd 

En geluk draait met me mee 

Ik wil praten, ik wil zwijgen 

Ik wil jou de woorden schrijven 

Mijn hart zegt ja!, ik wil geen nee 

 

(refrein) 

Ik vind je mooi, ik vind je lief 

Maar ik weet niet hoe ik zeggen moet 

Dat ik die dingen voel 

En daarom, daarom 

daarom 

Ik laat je lezen, ik laat je lezen 

m’n lief, de woorden 

in een brief 

Daar spreken ze voor jou 

Mijn allerliefste, mooiste 

mens, mijn vrouw 

 

En dat ik bang ben, zo vreselijk bang ben 

Dat mijn lichaam als verlamd 

Niets meer durft en niets meer kan 

Ik draai rondjes in mijn hoofd 

En de angst draait met me mee 

Wil ik praten, wil ik zwijgen? 

Zal ik jou de woorden schrijven? 

Wil ik ja, of wil ik nee? 

 

Ik vind je mooi, ik vind je lief 

Maar ik weet niet hoe ik zeggen moet 

Dat ik die dingen voel 



En daarom, daarom 

daarom 

Ik laat je lezen, ik laat je lezen 

m’n lief, de woorden 

in een brief 

Daar spreken ze voor jou 

Mijn allerliefste, mooiste 

mens, mijn vrouw 

 

En de letters worden woorden 

En de woorden zijn een zin 

En die zin die is voor jou 

Voor jou alleen jij mag ze horen 

 

Mijn allerliefste, mooiste 

mens, mijn vrouw 

 

Geheel de jouwe, ik omhels je 

Wees gegroet en niet getreurd 

Nu alles lijkt verdwenen 

Want ik heb de brief verscheurd 

O leven, mooi nieuw leven 

Waar jij even bent geweest 

Alle dagen zal ik hopen 

Dat je mijn gedachten leest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


