
 
  

Liedteksten 



 

1.Tijdlied  
Ik weet niet wat ik zie  
ik weet niet wat ik hoor  
staat mijn leven stil  
of tikt mijn klokje nog steeds door 
ben ik wakker in mijn slaap  
droom ik met mijn ogen open  
ben ik zonder het te weten  
een nieuwe wereld in gelopen  
ben ik nog wel steeds dezelfde  
nu het hier zo anders is  
breek ik in of breek ik uit 
is het goed of is het mis 
 
de tijd tikt maar door  
in minuten en uren  
een seconde lijkt hier wel eeuwen te duren  
ik sta niet stil 
maar mijn gedachten zijn traag  
ik zoek naar een antwoord  
maar ik klink als een vraag  
tik tak tik tak tik tak  
 
het lijkt hier op vroeger  
maar ik ben in het heden  
hoe kan ik bestaan  
in een heel ver verleden  
hoe weet ik zeker dat ik er ben 
als ik mijn wereld niet meer herken  
ik weet niet wat waar is en waar is wat  
ben ik verdwenen in een zwart gat 
ik weet niet waar ik heen moet  
alles is hier onbekend  
zelfs ik lijk op een vreemde  
ik ben niet aan mij gewend  
 
de tijd tikt maar door  
in minuten en uren  
een seconde lijkt hier wel eeuwen te duren  
ik sta niet stil 
maar mijn gedachten zijn traag  
ik zoek naar een antwoord  
maar ik klink als een vraag  
tik tak tik tak tik tak  

  



 

2.De Grote Trek 
Het is tijd om te formeren  
En in groepen gaan proberen  
Hoe we voedsel gaan vergaren  
Om de honger te bedaren  
We zwermen uit over de stad  
Iedere vogel gaat op pad  
Hongerig op zoek naar eten  
Onderaan de voedselketen  
 
Mmmmmmm  
 
En we splitsen ons in zwermen  
Vogels die om voedsel kermen  
Zweven wij op laatste krachten  
Want de honger kan niet wachten  
Bedelend op de terrassen  
Waar de gasten ons verrassen  
Met stukjes kaas of kruimels koek  
Urenlang zijn wij op zoek  
Naar wat vulling voor de magen  
Maar je hoort ons echt niet klagen  
Want uit mensenprullenbakken  
Vullen wij de vogelzakken  
 
In een vogelvlucht naar boven  
Om de mensen te beroven  
Wat voor hen slechts afval lijkt  
Voor ons zo broodnodig blijkt!  
Het is de Grote Trek!  
 
Mmmmmmm  
 
Tussen afval, zooi en resten  
Vinden wij weer als de besten  
Wat de mensen niet meer hoeven  
Oh, als wij die kruimels proeven  
Korsten brood en koude frieten  
Op de markt is het genieten  
Vissengraat of wafels Vullen wij de lege snavels.  
Het rommelt in mijn maag  
Hetzelfde liedje weer vandaag  
Die opkruipt uit mijn tenen  
Omhoog klimt langs mijn benen  
Mijn darmen laat verstenen  
Als het voedsel is verdwenen  
Het is de Grote Trek  
Die zich elke ochtend toont  
Met een Grote Open Bek!  
Het is de Grote Trek!  
Het is de Grote Trek! 



 

3. Nacht Kom  
Word warm, geef je over  
aan de slaap die je komt kussen  
Vouw je vleugels op je rug  
recht de lakens, kruip ertussen  
   
Sluit je ogen, keer naar binnen  
Want daarbinnen daar zit jij  
Word je door de slaap gevangen  
In je dromen ben je vrij  
   
Nacht kom als een zwarte deken  
Daal neer  
Val in met je zoete schemer  
Kalmeer  
Breng hier  
Een reden om te dromen  
En keer  
Het lot dat onontkoombaar lijkt  
En onderwijl de tijd verstrijkt  
Nacht kom  
Sluit me in je armen  
En wieg mij heen en weer  
   
Zing zacht, van je dromen  
Laat ze langs de sterren zweven  
Geef ze woorden, laat ze stromen  
Want de nacht die duurt maar even  
   
Nacht kom als een zwarte deken  
Daal neer  
Val in met je zoete schemer  
Kalmeer  
Breng hier  
Een reden om te dromen  
En keer  
Het lot dat onontkoombaar lijkt  
En onderwijl de tijd verstrijkt  
Nacht kom  
Sluit me in je armen  
En wieg mij heen en weer  
   
Morgen zal de dag beginnen  
Frisse lucht, een nieuwe start  
Laat opnieuw het leven binnen  
Zoete slaap kom, sus het hart!  



 

4. Blue  
zo blauw als de lucht  
zo blauw als de zee  
ik voel je vanbinnen  
je neemt mij mee  
je bent de bron  
waaruit ik verschijn  
je bent ook de kolk  
waarin ik verdwijn  
je bent het water   
waaruit ik besta  
maar ook de poel waarin ik verga  
je stuwt mij vooruit  
laat mij dobberen, drijven  
een wak om te vallen  
een bad om te blijven  
je bent ook de tranen  
die ik huil in de nacht  
jij bent mijn zwakte  
en ook mijn kracht  
 
blue blue blue  
 
water dat stroomt  
overspoelt mij in golven  
de vloed neemt mij mee  
ik word langzaam bedolven  
door duizenden liters  
oneindige zee  
een koude golfstroom  
trekt mij naar benee  
dan voel ik echt  
hoe ik verdrink  
en langzaam aan  
in de zeebodem zink  
stil en blauw wieg je mij heen en weer  
ik sla stuk op je golven  
omhoog en weer neer  
je bent ook de tranen  
die ik huil in de nacht  
jij bent mijn zwakte  
en ook mijn kracht  
 
blue blue blue   



 

5. Mars lied  
Geef mij de ruimte  
Geef mij de ruimte  
Geef mij de ruimte om te gaan  
Geef ons ruim baan  
Hallo Mars, wij komen eraan!  
 
We planten de vlag die daar zal zwaaien  
Een verse planeet voor ons alleen  
Daar willen we dromen  
Daar willen we wonen  
Daar willen we groeien  
Daar willen we heen  
 
Alle honden krijgen hokken  
Lekker warm en lekker groot  
Altijd eten in de bakken  
Vol met vlees en hondenbrood  
Oh, je kunt er heel hard rennen  
Niemand die je tegen houdt  
Altijd uitzicht op de sterren  
En het licht lijkt wel van goud  
 
We verbouwen bergen voedsel  
Rode kool, rode tomaat  
Rode appels, rode bieten  
Elke Rode Hond Soldaat  
Honden worden ruimtehelden  
Pioniers in het heelal  
Laika 2 het ruimtehondje  
Schiet haar af nu met een knal  
 
Geef mij de ruimte  
Geef mij de ruimte  
Geef mij de ruimte  
Om te gaan Geef ons ruim baan  
Hallo Mars, wij komen eraan!  

 
  



 

6. Alles verandert  
Alles verandert, de tijd speelt een spel  
Wat klein was wordt groter en groeit razendsnel  
Om mij heen zie ik seizoenen langskomen  
Zo is het winter dan is het weer zomer  
De bomen verkleuren en kinderen zeuren  
Dat de tijd zo lang duurt want een jaar lijkt zo lang  
Maar als ik in de spiegel kijk  
als ik in de spiegel kijk  
Dan zie ik steeds iets anders  
En dat maakt mij soms zo bang!  
 
Ben ik nog steeds degeen die ik was  
Mijn haren zijn langer  
Mijn voeten heel groot  
Mijn nagels die groeien  
Maar als ik ze knip zijn ze dood  
 
Toen ik ooit jong was, was ik heel klein  
Hoe kan ik nog steeds dezelfde zijn?  
De kikkervis wordt kikker  
Mijn opa wordt kaal  
Mijn oma steeds dikker  
Het overkomt ons allemaal  
Uit een ei komt een kuiken  
Die verandert in een haan  
Alles verandert, niets blijft bestaan  
 
Alles verandert met de tijd  
Ik raak mijzelf iedere dag kwijt  
Ik vind mijzelf in een nieuwe vorm terug  
Een rups wordt een vlinder  
En je kunt nooit meer terug  
Want de tijd rolt vooruit  
En gaat zijn eigen gang  
Ik ren erachteraan, ik kom te laat een leven lang  
En als ik in de spiegel kijk  
als ik in de spiegel kijk  
Dan zie ik steeds iets anders  
En dat maakt mij soms zo bang!  
 
Is water dat stroomt steeds hetzelfde water  
En is de wind die waait ook weer de wind van later  
Is het vuur in de haard steeds hetzelfde vuur  
Is de tijd van morgen dezelfde tijd op het zelfde uur?  

  



 

7. Storm op komst  
Het is de hemel die huilt  
Het zijn wolken die jagen  
Regen die striemt  
En de wind waait in vlagen   
Een vlaag voert je mee  
Je bent zo licht als een veer  
Met een hevige klap  
Slaat de wind je neer  
Er is een storm op komst  
Je hoort de rollende donder  
Voelt de angst in je maag  
En je hoopt op een wonder  
 
Er is een storm op komst  
Er is een storm op komst   
 
Wat is het zwart zwart zwart aan het zwerk  
Er is iets groots groots groots aan het werk  
Ik voel kou kou kou in de lucht  
Er is een stem die mij roept  
Er is een hand die mij stuurt  
Er is een kracht die mij drijft 
Die zegt VLUCHT VLUCHT VLUCHT   
 
Ik voel de druppels al vallen  
Hoor het water hard stromen  
Daar knettert een bliksem  
Klinkt het kraken van bomen  
Het flitst in de nacht  
Het land scheurt in twee  
Spoelt een golf door de lucht  
En die valt naar benee  
De takken die breken  
Maar ook breekt mijn hart  
Klinkt geroep en geschreeuw  
Van stemmen vol smart  
 
Er is een storm op komst  
Er is een storm op komst  
 
Wat is het zwart zwart zwart aan het zwerk  
Er is iets groots groots groots aan het werk  
Ik voel kou kou kou in de lucht  
Er is een stem die mij roept  
Er is een hand die mij stuurt  
Er is een kracht die mij drijft 
Die zegt VLUCHT VLUCHT VLUCHT 

  



 

8. Mama  
Ze had de liefste ogen  
Ze had het zachtste vel  
Haar lach was als een klater  
Als het water, fris en snel  
Ze stroomde door mijn leven  
Haar hart was reuze groot  
Mijn mama was mijn koningin  
Maar nu is mama dood  
   
Mama lieve mama  
Waar ben je heen gegaan?  
Je was mijn, rots mijn baken  
In mijn rattige bestaan  
Kun je mij nog horen mama?  
Kun je mij nog zien?  
Ik voel mij zo verloren mama  
En treurig bovendien  
   
Ze zong de mooiste liedjes  
Met haar fijne kleine stem  
Ze smeerde onze broodjes  
Vol met zachte zoete jam  
Ze was de beste moedermuis  
Die een rat zich wensen wil  
Haar leven oorverdovend  
Maar haar dood oneindig stil 
   
Ze troostte als ik huilde  
Ze hielp mij als ik viel  
Dan plakte ze een pleister  
Smeerde balsem op mijn ziel  
Als ik moe was mocht ik rusten  
Met haar armen om mij heen  
Ik ben van binnen koud en leeg  
Sinds zij voorgoed verdween.  
  
Wil jij mij beloven  
Dat je naar mij zwaait?  
En als ik niet kan slapen  
Jij mij stiekem aait?  
Dat jij vanuit de hemel  
Altijd aan mij denkt  
En al ik naar omhoogkijk mama  
Jij mij een glimlach schenkt!  
  



 

9. IK BEN ECHT JOU PONY NIET  
Niemand zorgt voor mij  
Wij paarden, wij zijn en horen vrij.  
De lach van een mens klinkt onschuldig en blij  
Maar niets is minder waar  
Want hij is een leugenaar  
  
Je kunt ze niet vertrouwen  
Je kunt niet op ze bouwen  
  
De mens is een ramp,  
Ik laat mij niet vlechten niet knechten  
op jouw ponykamp  
  
Nee ik ben echt jouw pony niet  
Blijf uit mijn gebied  
  
Niemand gelooft in jou  
Kijk hoe je mij laat staan in de kou  
Ik gaf je een kans  
Deed precies wat je wou  
Ik sprak je nooit tegen 
Ik heb te lang gezwegen  
  
Je kunt ze niet vertrouwen  
Je kunt niet op ze bouwen  
  
Wat ben jij nou voor vriend  
Heb ik dit verdiend?  
  
Nee, ik ben echt jouw pony niet  
Blijf uit mijn gebied  

  
 
  



 

10. Vrije Wolvenlied  
Luister naar de stem  
Van de Grote Vrije Wolf  
Het is de stem van verlangen  
De stem achter de Muur  
De echo uit het duister  
De roep van de Natuur  
Die zegt volg je eigen spoor  
Kies het pad dat jij wilt gaan  
Kies een dal om uit te glijden  
En een top om op te staan  
Elke dag een avontuur  
En aan de verre horizon  
Verschijnt een nieuwe stad  
 
Laat je gaan  
Geef je over  
Laat het los  
Kijk naar mij  
Schud je haren  
Voel het stromen  
Vind je adem laat het vrij!  
Vind je adem laat het vrij!  
 
Waar je uitkomt staat niet vast  
Het is de reis die telt  
Wat je tegenkomt daar buiten  
Het verhaal dat je vertelt  
Want de routes zijn oneindig  
De bestemming onbegrensd  
Je hoeft alleen nog maar te gaan  
In de richting die je wenst  
Laat je leiden door je dromen  
Durf te springen als het moet  
Kijk je angsten in de ogen  
Voel het stromen van je bloed  
 
Muren zijn om af te breken  
Spoken zijn om te verslaan  
Ravijnen kun je oversteken  
En problemen kun je aan  
 
Luister naar de stem  
Van de Grote Vrije Wolf  
Het is de stem van verlangen  
De stem achter de Muur  
De echo uit het duister  
Het is de roep van de Natuur  
Laat je gaan  
Geef je over  
Laat het los  



 

Kijk naar mij  
Schud je haren  
Voel het stromen  
Vind je adem Laat het vrij!   
 

 
 


