Hazesmedley
M'n zoon was gister jarig, hij werd 8 jaar oud m'n schat.
Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad.
Naar z'n bal, z'n fiets,z'n treinen, nee daar keek hij niet naar om.
Want z'n vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom.
En toen op zeek're morgen zei hij: “vader, ga je mee?”
De wind die is nu gunstig, dus ik neem m'n vlieger mee.
In z'n enen hand een vlieger, in de andere een brief.
Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei m'n zoontje lief.
Ik heb hier een brief voor m'n moeder.
Die hoog in de hemel is.
Deze brief bind ik vast aan m'n vlieger.
Tot zij hem ontvangt zij die ik mis.
En als zij dan leest, hoeveel ik van haar hou.
Dat ik niet wennen aan die and're vrouw.
Ik heb hier een brief voor mijn moeder.
Die hoog in de hemel is.
Geef mij nu je angst.
Ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht.
Ik geef je de morgen terug.
Zolang ik je niet verlies.
Vind ik heus wel een weg met jou.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.
Als ik terugkijk in de tijd.
Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag.
Geproefd van het leven, zoveel vrienden, ongekend.
Refrein:
Met bloed, zweet en tranen.
Zei ik rot hier nu maar op.
Met bloed, zweet en tranen,
Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op.
'k Heb geluk gekend, maar ook verdriet gekend.
Hoe vaak, stootte ik m'n kop.
Maar toch, ik ben tevreden, met alles wat ik ben.
Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent.
Refrein:
De avond is gevallen, de lichten zijn al aan.
Voor me ligt alweer een lange nacht.
Hoe lang zal dit nog duren, m'n ramen die beslaan.
Met m'n vinger schrijf ik langzaam je naam.
Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw.

Ik hoef je niet te zeggen, dat ik van je hou.
Als je in m'n ogen kijkt zegt dat genoeg.
Moet ik je dan steeds zeggen: “Schat ik hou van jou!”.
Ik gaf je alles wat je mij ook vroeg.
Het is stil, alleen in huis.
Alsjeblieft, kom toch weer thuis.
Ik hoef je niet te zeggen, dat ik van je hou.
Als je in m'n ogen kijkt zegt dat genoeg
Soms denk ik bij m'n eigen
Wat moet ik hier weer mee?
Ze kunnen het heen en weer krijgen
Het is nooit goed, het is altijd: nee!
Maar ik heb het al bekeken.
Vandaag dat wordt m'n dag.
Dat ik me lekker uit ga leven
En alles kan en mag!
Ooh, vanavond ga ik even uit m'n bol.
Gooi alles van me af en giet me vol.
Want ik hou van het leven.
Al moet ik soms ook geven.
Maar vanavond telt alleen voor mij de lol.
Ooh, ik zet m'n zorgen even aan de kant.
En denk niet aan verdriet of trammelant.
Ja, lachen, gieren, brullen.
Toe laat mijn glas maar vullen.
Want vanavond ga ik even uit m'n bol!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la
Want vanavond ga ik even uit m'n bol!!

