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Koning, knechten en ik
Ik loop mijn voeten nat.
Ik loop en voel
zout, koel en nat.
Ik loop en spetter wat.
Ik loop en spat
zout, koel en nat.
Los van het zand,
los van de raaklijn,
los van ritme en tijd,
rust ik mijn hoofd
vlakbij de vloedlijn
om woorden te vinden,
want woorden en zinnen
ben ik kwijt.
Ik zoek en twijfel wat.
Ik zoek en schrijf
zoet, zuur of zat.
Ik zoek en blijf nog wat.
Ik zoek en blijf
zoet, zuur en zat.

Los van papier,
los van de raaklijn
los van ritme en tijd,
rust ik mijn hoofd
vlakbij de kantlijn
om woorden te vinden,
want woorden en zinnen
ben ik kwijt.
Koning, knechten en ik
doen oppervlakkig,
doen vaak dik.
Zijn vaak luid,
maar nu stil.
Omdat de stem,
omdat de stem
niet spreken wil.
Omdat het lijf
nog zoekt naar woorden.
Waar nog geen woorden
voor zijn.

Ik loop mijn voeten nat.
Ik loop en voel
zout, koel en nat.
Ik loop en spetter wat.
Ik loop en spat
zout, koel en nat
Los van het zand,
los van de raaklijn,
los van ritme en tijd,
rust ik mijn hoofd
vlakbij de vloedlijn
om woorden te vinden,
want woorden en zinnen
ben ik kwijt.
Zeg ken jij
de weg naar vrij?
Rust uit in dromen!
Koning, knechten en ik!

tekst en muziek: Ton

HEEh!
Wat ik doe
of wat ik deed.
Of wat ik ooit nog eens zal doen.
Wat ik zing
of wat ik zong.
Wie maalt daar straks nog om?
Wat ik zeg
of wat ik zei.
Wat wij riepen zij aan zij.
Verdwijnt zodra je vertrokken bent.
Verdwijnt met een nieuw getij.
HEEh doe je ogen dicht!
De bal moet op de stip!
Witte strepen in het blauwe licht.
Gezichten vol van onbegrip.

Kijk me aan
HEEh doe je ogen dicht!
De bal moet op de stip!
Witte strepen in het blauwe licht.
Gezichten vol van onbegrip.

Gisteren
Vandaag
Gisteren
Vandaag

En als het ijs eenmaal gebroken is.
Nee joh, nee joh, er is niets aan de hand!
Nepnieuws waarheid aan het bestoken is.
Nee joh, nee joh, er is niets aan de hand!

Lees ik, wat ik zonder het te lezen, allang wist.
Hebben bommen, moordaanslagen
niet steeds weer hun doel gemist?

Blauwe lucht
en een flesje bier.
Geen mens gaat aan de kant.
Smeltend ijs,
nee, geen klachten hier.
Er is niets aan de hand.

Blauwe lucht
en een flesje bier.
Geen mens gaat aan de kant.
Smeltend ijs,
nee geen klachten hier.
Er is niets aan de hand.

Gisteren
Vandaag

werd ik opgeschrikt.
weer normaal.
onverwacht bericht.
het verhaal.

werd ik opgeschrikt.
weer normaal.

Toch kijk ik argwanend naar
gezichten die heel vaag
overeenkomsten vertonen
met gezichten achter ideeën
die ik niet verdraag.
Die ik niet verdragen kan.
Hé, als ik jou was? En jij bent even mij.
Zou ik jou dan gaan begrijpen en stel jij
jouw mening bij?

tekst en muziek: Ton

Hé, kijk me aan! Hé, kijk me aan!
En jij vraagt: “Heb je mij
ooit bekeken van dichtbij?”

En ik weet onbewust
dat ik iets meer,
misschien iets minder.
Dat ik iets meer.
Toch blijf ik jou niet vertrouwen,
blijven sporen onuitgewist.
Schieten leiders, grote leiders,
steeds tekort.
En hebben zo precies
hun doel gemist.
Hun precisie doel gemist.
Hé, kijk me aan! Hé, kijk me aan!
En jij vraagt: “Heb je mij
ooit bekeken van dichtbij?”
En ik weet onbewust
dat ik iets meer,
misschien iets minder.
Dat ik iets meer.
Hé, kijk me aan! Hé, kijk me aan!
En ik weet onbewust,
dat ik iets meer,
misschien iets...
tekst en muziek: Ton

Heb je je jas
Sorry, ik kom even later.
Ik heb mezelf nog niet gezien.
Ben mezelf vast vergeten,
niet in de stemming bovendien.
“Heb je je jas”, hoor ik je zeggen.
“M’n telefoon, ik kom eraan !”
Gek dat ik mezelf nu ben vergeten,
zonder mij ben weggegaan.
Sorry, ik ben nog even bezig.
Ik heb jou en mij tekort gedaan.
Te veel afstand van mijn dromen
en te weinig stil gestaan.
Ik moet naar buiten.
Ik moet naar buiten,
naar buiten vlug.
Ik moet naar buiten.
Dan zoek ik mezelf terug.
Dan zoek ik mezelf terug.

Leiden
Met open ogen prijsgegeven,
te blind om ergens voor te staan.
Kijk het aan!
Kijk het aan!
Vreemde trekken in de spiegel,
onbekend met jouw gezicht.
Laat het gaan!
Laat het gaan!
Kom mee naar buiten!
Kom mee naar buiten, naar buiten vlug.
Kom mee naar buiten.
Dan zoek ik mezelf terug.
Dan zoek ik mezelf terug.
“Heb je je jas”, hoor ik je zeggen.
“Mijn telefoon... ik kom eraan !”

tekst en muziek: Ton

Dauwdruppels dansen mistig op en neer.
De ochtendklok slaat vals alarm.
‘t Rapenburg grijpt langzaam om zich heen.
Dit is de stad die ik omarm.
Langs singels en langs de grachten, kort voor de stad vol geluid zal zijn,
fiets ik mezelf weg uit de nacht. En lach... Leiden.
De laatste bakker die nog zelf bakt,
kleurt met wat geur een vers geluid.
En slingert warmte in de ochtendlucht.
Dit is mijn stad dit is mijn bruid.
Langs singels en langs de grachten, kort voor de stad vol geluid zal zijn,
fiets ik mezelf weg uit de nacht. En lach... Leiden!!!
En lach om de studenten die met veel kabaal hun blazen legen in de gracht.
En de man die in duid’lijk Leidse taal zegt wat hij vindt van zijn,
gaat door het lint van zijn, vindt van zijn vrouws koopgedrag.
Haarlemmerstraat, zaterdagmiddag,
Dauwdruppels dansen mistig op en neer.
laat zien wat ik hier zeggen wou.
Gesjok, gemopper en een flauwe lach.
De Zijlpoort laat zijn deuren openstaan.
Dit is de stad waar ik van hou.
Leiden de stad die ik omarm.
Leiden!

tekst en muziek: Ton

Doodgewoon wonderschoon

Als wat ik zeggen wil niet zegt wat ik bedoel

De wind die lacht jouw jurk omhoog
en ademt jou in monoloog
een lofzang zacht,
de zon die lacht.

De eerste lentebries verstilt
het beeld van jou en fiets.
En tilt het meest gewoon
naar wonderschoon.

Je ogen stralend avontuur.
Pedaalslag volgt wanneer jouw stuur
een richting kiest
en vaart verliest.

En de lucht die raakt zwanger
van beloften zonder rem.
En geeft aan de zanger,
nieuwe woorden voor zijn stem.

De ruimte waaiert om je haar
en spant, ontspant, je lichaam waar
een nieuw gedicht
een dichter dicht.

Waar in het lentelicht verdicht,
de dichters pen, de schilders licht,
van doodgewoon
tot wonderschoon.

Als wat jij zeggen wil
niet zegt wat jij bedoelt.
Als jij teveel ruimte laat.
Mag ik dan raden
wat jij niet hebt gezegd
en jij mijn bedoeling raadt?
Jij moet lachen
om de uitleg die ik geef.
De uitleg van wat jij zei.
En jij gaat mee
op de ingeslagen weg.
Jij speelt het spel met mij.

Mag ik soms
wat woorden van je stelen?
Of ruilen voor een woord?
Zodat wij het fantaseren kunnen delen
tot harmonie of los akkoord.
Jij vindt het leuk om me uit te dagen.
Jij vindt het leuk om mijn lach te zien.
Zou jij het liefst langer willen praten?
Zou jij het liefst...
Misschien?
Als wat ik zeggen wil
niet zegt wat ik bedoel.

Ik vind het leuk om je uit te dagen.
Ik vind het leuk om je lach te zien.
Ik zou het liefst langer willen praten.
Ik zou het liefst...

En de lucht die raakt zwanger
van beloften zonder rem.
En geeft aan de zanger
nieuwe woorden voor zijn stem.

tekst en muziek: Ton

tekst en muziek: Ton

Heel voorzichtig

Geen afscheidslied

Een warme dag kan zonnig zijn.
Glans op je huid, vuur in je ogen.
Je houdt je heupen licht gebogen.
Een warme dag kan zonnig zijn.

Een warme dag kan zonnig zijn.
Vol vuur en weidse vergezichten.
Luchten, die plotseling verdichten.
Een warme dag kan zonnig zijn.

Een warme dag kan zonnig zijn.
Jouw warme stem klinkt opgetogen.
Je laat mij je rug afdrogen.
Een warme dag kan zonnig zijn.

Een warme dag kan zonnig zijn.
Jouw speelse lach stuurt mij berichten.
Jij draait je hoofd en ik ga zwichten.
Een warme dag kan zonnig zijn.

Een warme dag kan ijzig zijn.
Mat van kleur en koele blikken.
Versteende ogen die snel schrikken.
Een warme dag kan ijzig zijn.

En als je lacht naar me,
en als je danst met me,
heel voorzichtig met jou!
Als je met me vrijt,
met me vrijt,
heel voorzichtig,
voorzichtig
met jou!

Een warme dag kan ijzig zijn.
IJzig stil en knap verlaten.
Je zegt niet veel en wacht gelaten.
Een warme dag kan ijzig zijn.
Heel voorzichtig,
voorzichtig
met jou.
Heel voorzichtig,
voorzichtig
met jou.

Nee, je hoeft niets te zeggen.
Nee, je hoeft niets te doen.
Ik weet dat ik
nu zelf moet lopen.
Zelf moet lopen
en de deur dicht moet doen.

Nee, je hoeft niets te zeggen.
Nee, je hoeft niets te doen.
Ik weet dat ik
nu zelf moet lopen.
Zelf moet lopen
en de deur dicht moet doen.

Oeh, ik zal je missen.
Oeh, vergeet ’t maar snel.

Oeh, ik zal je missen.
Oeh, vergeet ’t maar snel.
Oeh, ik zal je missen.
Oeh, vergeet ’t maar snel.

Niemand kent, nee niemand weet
wat jij onthoudt, wat jij vergeet.
Nee niemand weet.
Niemand weet
hoe lang, hoe kort,
troosteloos of onverstoord.
Nee niemand weet.

Oh, was ik een vlinder.
Vlinders mijmeren niet.
Eén dag langer
of één dag korter,
vlinders zingen
geen afscheidslied.

Niemand weet, als iemand vraagt,
wat blijft bestaan en wat vervaagt.
Nee niemand weet.
Niemand kent de invloed van
de zingelaar, de liedjesman.
Nee niemand weet.
tekst en muziek: Ton

tekst en muziek: Ton

‘t Is te veel

Ducht

Je geeft me alle ruimte
op de bank en in ons bed.
Je geeft me alle ruimte
je verwent me tot en met.
Je geeft me alle ruimte
om te zijn wie ik wil zijn.
Je geeft me alle ruimte,
ook al doe ik jou soms pijn.

Toch ben ik bang je te vertellen
dat je jezelf te kort doet lieve schat.
Want voor jou ben ik echt alles
maar ik word jou langzaam zat.
Dus als ik het benauwd krijg
van je zorgen en gedoe,
zal ik het laten merken,
ik weet alleen nog lang niet hoe.

Ik zie duizend dwaze dingen,
duizend domme dwaze dingen,
beduidend dwaas en dom.
Ik zie kwade lege koppen,
lege kwade kille koppen,
killend kwaad waarom?
Zie die vanen in de hoogte,
zie de tranen in het meer.

In een volle tram laat je mij zitten
ook al zit jij in de stress.
Je leest mij de menukaart voor
en ik lees jou de les.
Je masseert m’n nek en voeten,
strijkt m’n hemden glad en strak.
Je houdt deuren voor me open
en stopt mijn ellende in jouw zak.

‘t Is te veel,
‘t is te veel voor mij.
Het is te veel, te veel voor allebei.
‘t Is te veel!

Ik hoor ongehoorde woorden,
ongehoorde wilde woorden,
woorden ach waarom?
Ik zie treurige tendensen,
treurig tijdelijk onmensen
en vraag waarom?
Zie die vanen in de hoogte,
zie de tranen in het meer.

‘t Is te veel,
‘t is te veel voor mij.
Het is te veel,
te veel voor allebei.

Omdat ik zoveel van je hou,
laat ik jou graag zijn wie je bent.
Dus slik ik je bezorgdheid
blijf ik zitten op m’n krent.
‘t Is te veel,
‘t is te veel voor mij.
Het is te veel, te veel voor allebei.
Maar ‘t is zo fijn!
tekst: Paul • muziek: Ed

En voel jij dan niet
hoe ducht dat is?
Voel jij dan niet
hoe verdomde ducht dat is?
Heb jij een idee? Heb jij enig idee?
Heb jij een krankmistig zeldzaam idee
over de toekomst?

Over het leven?
Over de toekomst die jij weg wil geven?
Ik zie duizend dwaze dingen,
duizend domme dwaze dingen,
beduidend dwaas en dom.
Ik hoor ongehoorde woorden,
ongehoorde wilde woorden,
woorden ach waarom?
Zie die vanen in de hoogte,
zie de tranen in het meer.
En voel jij dan niet
hoe ducht dat is?
Voel jij dan niet
hoe verdomde ducht dat is?
Heb jij een idee? Heb jij enig idee?
Heb jij een krankmistig zeldzaam idee
over de toekomst?
Over het leven?
Over de toekomst
die jij door wil geven?

tekst en muziek: Ton

Dans
Altijd de wind in je rug.
De zon op je gezicht.
Het gras groen aan je voeten.
Maar de onschuld gaat voorbij.
Een lichte bries die draait en keert.
Maakt de zon soms plaats voor regen.
Dans.
Zolang het vuur brandt.
Brandt als het licht.
Het licht dat je leidt.
Leid deze dans.
Als het dansen niet meer wil
en niemand je beschermt.
Tegen de storm, tegen jezelf.

Ik ben wie ik ben
Dans.
Zolang het vuur brandt.
Brandt als het licht.
Het licht dat je leidt.
Leid deze dans.
Koester het vuur dat langzaam dooft,
laat het bloed, rood donker kruipen,
tot waar het niet kan gaan.
Dans.
Zolang het vuur brandt.
Brandt als het licht.
Het licht dat je leidt.
Leid deze dans.

Hé kijk naar mij
ben ik neutraal of ongezond.
Zou jij mij kussen op mijn mond
of heb je liever blond?

Ik ben wie ik ben.
Wie ik eigenlijk niet mag zijn.
Anders is ook gewoon.
Dus laat mij mezelf zijn.

Ben ik een ander soort misschien,
stap jij voor mij opzij.
Omdat ik anders lach of vrij,
wil jij mij liever niet dichtbij?

Jouw wereld niet van mij.
Het is nou eenmaal wat het is.
Als ik stotter of ik slis,
is er met jou ook vast iets mis.

Ik ben wie ik ben.
Wie ik eigenlijk niet mag zijn.
Anders is ook gewoon.
Dus laat mij mezelf zijn.

Ik ben wie ik ben.
Wie ik eigenlijk niet mag zijn.
Anders is ook gewoon.
Dus laat mij mezelf zijn.

Hé wie ben jij?
Wat maakt jou beter dan ik.
Wat maakt mij dan ongeschikt?
Te licht, te mager, niet goed snik.

tekst en muziek: Ed

tekst en muziek: Ed

Ik kan niet alleen

Is dit mijn land
Oproer in de straat.
De menigte verdrongen.
Een man komt net te laat
en zingt wat werd gezongen.
De schreeuwer is baas,
de denker is verdwenen.
Je hebt je waarden verpand!
Je danst zijn dans
zonder verstand!
Is dit mijn land?
Met angst als handelswaar.
En macht als doel voor ogen.
Drijft de kudde uit elkaar.
en liegt wat wordt gelogen.
De schreeuwer is de baas.
De denker is verdwenen.
Je hebt je waarden verpand!
Je danst zijn dans
zonder verstand!
Is dit mijn land?

Als volgers volgers volgen
in wat een schreeuwer veracht.
Geven volgers aan een schreeuwer
wel ongelooflijk veel macht.
Waar de denker is verdwenen,
komt geen dialoog tot stand,
maar slechts opgeheven vingers.
Is dat de toekomst die ik wil voor mijn land?
Met macht als doel voor ogen,
schreeuwen schreeuwers moord en brand
met beschuldigende vingers.
Is dat de toekomst die ik wil voor mijn land?
Ik heb heimwee naar de denker.
Ik heb heimwee naar ideeën
die verder kunnen reiken
dan de grenzen van een land.

tekst en muziek: Ton

Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet alleen.
Jouw strijd gestreden
als de mijne begint.
Alleen verliezers
en niemand die wint.
Ik wil niet alleen.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet alleen.

Tastbaar de stilte,
de leegte oneindig.
Voelbaar de angst,
een leven ontwricht.
Ik wil niet alleen.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet.
Ik weet ik moet,
maar ik wil niet,
ik kan niet alleen.
Van de hoge in het diepe,
van bruisend water naar het niets.
Zo weinig tijd lijkt omgevlogen,
alsof mijn wereld hier bevriest

tekst en muziek: Ed
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zang en mondharmonica
gitaar en zang
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Van Messing is ook te beluisteren via Spotify
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