
Later als ik groot ben

yo het beeld geschetst
maar het canvas is gebroken
de �lm wordt stil gezet
maar de kans is al verlopen
het leven is een wilde weg
maar samen dansen we er over (er over heen)
langs de lantaarnpalen die de weg verlichten
de sfeer is nostalgie dus laat me e�e reminiscen

want later als ik groot ben, dan ben ik ditte
geen politie of een brandweerman
met het mooiste meisje van de klas liep ik niet in hand in hand
en dat verwachte ik ook niet
maar ik had me hart verpand
dat was vroeger
kan er nu gelukkig wel om lachen 
want toen kende ik geen wroeging 
dus 
ik hoef ook niet te weten wat er komen gaat
of hoe het kwam
want dan wordt de �jne sfeer weer dood gepraat
voel het dan
alsof je het lot aan je overlaat
Toe het dan
en denk er niet meer overna en kijk wat de toekomst kan

relativiteit 
de 3 dimensies zie je in een oogopslag
we zweven door de tijd
alsof chronos niet meer nodig was
we zitten op 1 lijn
net als �atlanders dus laat me wonen in de reis

buutvrij voor de hele pot
van de schipper mag je overvaren (dus vaar maar over)
damn man, wat het is het leven kort
en die tol die je mag overmaken  (dus maak maar over)
als je bent hem het statement wordt
is het een kwestie van het overdragen (en draag maar over)
dus tik me aan en ik verstop me niet
alles is onzeker maar toch ben ik op het lot verliefd,
ik kan er van genieten en het kost me niets
als ik later groot ben en toen ik nog die kleine jongen was 
hypotheses van het leven, iedereen die geeft hun eigen graag een onderdak

soms is het leven onverwacht en zijn de wegen onverhard, 
maar het krantje dat wordt rond gebracht
in de ochtend gaan gordijnen open yo, de zon die lacht
Dus ik ben happy met het gene wat ik heb en ( yeah ik ben happy)
alle eendjes die zwemmen in het water (oh hoo)
misschien kunnen wij het beste het daar bij laten (laat maar yooo)
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