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Jij van mij 

Een heel klein ding in jou is ik 

Je ogen? Je verbeelding? Je hart? 

Ik weet het niet. 

Je bent een nieuw mens 

Dat jijtje van ik. 

Slechts negen maanden – nee, nog niet - 

Was jij ik en ik jij 

Ik ademde jouw adem 

Geen ogenblik 

Was je buiten mij 

En nu, waar je ook bent, 

Ik blijf heel dicht bij jou 

Je weet waar ik ben 

Je hoeft maar te komen, 

Maar te denken, 

En ik zal er zijn. 

Dikke kus, kleine grote jij van mij 

 

Let her go - Passenger 

Well you only need the light when it’s burning low 

Only miss the sun when it’s starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you’ve been high when you’re feeling low 

Only hate the road when you’re missin’ home 

Only know you love her when you’ve let her go 

And you let her go 

 

Staring at the bottom of your glass 

Hoping one day you will make a dream last 

The dreams come slow and goes so fast 

You see her when you close your eyes 

Maybe one day you will understand why 

Everything you touch all it dies 



 

But you only need the light when it’s burning low 

Only miss the sun when it’s starts to snow 

Only know your love her when you’ve let her go 

Only know you’ve been high when you’re feeling low 

Only hate the road when you’re missin’ home 

Only know your love her when you’ve let her go 

 

Staring at the ceiling in the dark 

Same ol’ empty feeling in your heart 

Love comes slow and it goes so fast 

Well you see her when you fall asleep 

But to never to touch and never to keep 

Because you loved her to much 

And you dive too deep 

 

But you only need the light when it’s burning low 

Only miss the sun when it’s starts to snow 

Only know your love her when you’ve let her go 

Only know you’ve been high when you’re feeling low 

Only hate the road when you’re missin’ home 

Only know your love her when you’ve let her go 

And you let her go 

Ooooo ooooo oooooo 

And you let her go 

Ooooooo ooooo ooooo 

When you let her go 

 

'Cause you only need the light when it’s burning low 

Only miss the sun when it’s starts to snow 

Only know your love her when you’ve let her go 

Only know you’ve been high when you’re feeling low 

Only hate the road when you’re missin’ home 

Only know your love her when you’ve let her go 



 

'Cause you only need the light when it’s burning low 

Only miss the sun when it’s starts to snow 

Only know your love her when you’ve let her go 

Only know you’ve been high when you’re feeling low 

Only hate the road when you’re missin’ home 

Only know your love her when you’ve let her go 

And you let her go 

 

Toon Tellegen 

'Kom terug' 

Als ik die woorden eens zo zacht kon zeggen 

dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs kon denken 

dat ik ze dacht... 

 

en als iemand dan terug zou zeggen 

of desnoods alleen maar terug zou denken 

op een ochtend: 

'Ja.' 

 

I'll think of you - Epic Patty Cake song 

I'll think of you as I go 

So when I leave you're not alone 

No matter where you are 

We will never be that far 

Cause I will think of you as I go 

 

I'll think of you (I'll think of you) 

As I dream (as I dream) 

So when it's dark (so when its dark) 

You'll be with me (you'll be with me) 

And no matter where you are 

We can look up to the star 

And I' will think of you as I dream 



 

Oh it's a long and winding road 

But you don't have to walk alone 

Cause no matter where we are 

I will keep you in my heart 

And I will think of you as I go 

 

I'll think of you (I'll think of you) 

When I'm down (when I'm down) 

When my heart (when my heart) 

Is on the ground (is on the ground) 

And I will never lose my way (never lose my way) 

Even when the skies are gray 

Cause I will think of you when I'm down 

 

Oh it's a long and winding road 

But you don't have to walk alone 

Cause no matter where we are 

I will keep you in my heart 

And I will think of you as I go 

 

Oh it's a long and winding road 

But you don't have to walk alone 

Cause no matter where we are 

I will keep you in my heart 

And I will think of you 

Yes I will think of you 

Oh I will think of you as I go 

 

3 Bomen 

Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevige storm een grote tak waren 

kwijtgeraakt. De drie bomen waren elk op een andere manier met hun verlies 

omgegaan. Jaren later ging ik de bomen weer opzoeken. Gisteren heb ik ze weer 

gevonden en gesproken. 



De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon 

hem uitnodigde om te groeien:  “Nee, dat kan ik niet, want ik mis een belangrijke 

tak.” Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen. 

De zon drong niet meer tot hem door. De wond was duidelijk zichtbaar en zag er 

naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom. Hij was niet meer verder gegroeid. 

 

De tweede boom was zo geschrokken van de pijn dat hij snel had besloten om het 

verlies te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een 

voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. Hij had zijn greep op de aarde verloren. De 

plek van de wond was moeilijk te vinden. Deze zat verstopt achter een heleboel 

vochtige bladeren en lag daar te rotten. 

 

De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf en hij 

rouwde om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te 

groeien, had hij gezegd: “Dit jaar nog niet.” Toen de zon het tweede voorjaar weer 

terugkwam met de uitnodiging, had hij gezegd: “Ja, zon, verwarm mij zodat ik mijn 

wond kan verwarmen. Mijn wond heeft warmte nodig opdat ze weet dat ze erbij 

hoort.” Toen de zon het derde voorjaar terugkwam, sprak de boom: “Ja, zon, laat mij 

groeien. Ik weet dat er nog zoveel te groeien is.” 

 

De derde boom was ook moeilijk te vinden. Want ik had niet verwacht dat hij zo groot 

en sterk zou zijn geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide 

wond. Die vol trots in het zonlicht werd gehouden. 

 

 

 

  

 


