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Alles wat ik wil 
Alles wat ik wil 
Is slapen…  



Terug naar Amsterdam 
© Chris Bernasco 2008 

 
Ik had genoeg van de grote stad 
Al die rotzooi, die drukte dat beton en steen 
Verkocht m’n huis, verbrandde m’n schepen 
Voor dit pand op het land met ruimte eromheen 
Het is hier puur en prachtig 
Maar af en toe wordt de stilte me te machtig, dan wil ik 

 
 Terug naar Amsterdam 
 Terug naar Amsterdam 
 Ja man, dat komt er nou van 
 Als je de plek verlaat 
 Waar je wieg nog staat 
 En als je hart niet meegaat  
 
Je ziet hier herten, hazen, vossen 
Je hoort de zwaluw en de merel 
Kunt lekker crossen door de bossen 
Maar zoveel natuur da’s toch niets voor een kerel 
Ik mis m’n oude kroegen 
En als ik grappen maak geven ze hier geen sjoege, dan wil ik 
 

Terug naar Amsterdam 
 Terug naar Amsterdam 
 Ja man, dat komt er nou van 
 Als je de plek verlaat 
 Waar je wieg nog staat 
 En als je hart niet meegaat  
   
Het platteland wordt zo mooi bezongen 
Door lui als Bennie en Daniël 
En het is waar, het leven is hier ongedwongen 
En als het erop aan komt ruig en fel 
Maar ik ben hier niet geboren 
Soms moet ik even terug naar die Westertoren, ja dan moet ik 
 

Terug naar Amsterdam 
 Terug naar Amsterdam 
 Ach man, dat komt er nou van 
 Als je de plek verlaat 
 Waar je wieg nog staat 
 En als je hart niet meegaat  

  

 
 



 
Achteraf 
© Chris Bernasco 2009 
 
Achteraf zie je alles beter 
Van tevoren had je het nooit geloofd 
Achteraf kun je bijna alles weten 
Maar al die tijd had jij iets veel mooiers in het hoofd 
 
 In het hier en nu is er van alles aan de hand 
 Je staat er bij en kijkt en verliest je hoofd en je verstand 
 
Achteraf had je het aan zien komen 
Ze beloofde rozengeur en maneschijn 
Achteraf is alles zo simpel 
Je snapt niet waarom je dacht dat het nu anders zou zijn 
 

In het hier en nu is er van alles aan de hand 
 Je staat er bij en kijkt en verliest je hoofd en je verstand 
 
 Je vrienden zeggen dat je te lang blijft malen over wat er is geweest 
 Ze bedoelen het goed, ze weten niet hoe het is  

als de wind van alle kanten door je huis waait en alles wat vastzit vliegt weg als stof  
Achter je ligt je leven, je weet nog wat daar is, je raakte het even kwijt,  
maak je geen zorgen, alles komt goed, alles komt goed. 

    
Achteraf zie je de tekenen aan de wand 
Maar als je erin zit lijkt het een grote brij 
Achteraf weet je wat je had moeten zeggen 
Je zou haar bidden en smeken, blijf hier bij mij 
 

In het hier en nu is er van alles aan de hand 
Je staat er bij en kijkt en verliest je hoofd en je verstand 
In het hier en nu is er van alles aan de hand 
 Je staat er bij en kijkt en verliest je hoofd en je verstand 

 



 

Hier In Het Zuiden  
© Robert Magdelijns  2009 
 
Hier in het zuiden      
Waar ze de klokken nog luiden     
De traditie nog eren       
En het schone waarderen      
 
De mooiste bruiden       
De geuren, de kruiden 
Waar alles nog smaakt 
Hier word je weer geraakt 
 
  Toe neem nog een glas     
 Drink op hoe het ooit was     
 Kom hef je glas      
 Klink op wat ooit was     
 
Hier in het zuiden       
Taal van zachte geluiden 
Alles met liefde bedekt 
Hier wordt niet met bier gelekt 

 
Toe neem nog een glas     

 Drink op hoe het ooit was     
 Kom hef je glas      
 Klink op wat ooit was   
 

De heuvels, de zon      
De zwoele wind      
Het ware leven, een lied      

 Hier heb ik jou nog bemind    
 

Toe neem nog een glas     
 Drink op hoe het ooit was     
 Kom hef je glas      
 Klink op wat ooit was   

           



 

Voor jou en mij 
© Chris Bernasco 2010 

 
Hé mooie meid, wat doe je nou 
Je laat me staan in de kou 
Ik snap het niet meer, waar wil je naartoe 
Alles is fout, wat ik ook zeg of doe 
 
Hé lieve schat, vertel het nou maar 
Open je hart, ik sta voor je klaar 
Ze vinden je veel te ruig en gek 
Laat ze maar praten, ze kletsen uit hun nek 
 

Kom hier, droog je tranen 
Weet, het gaat voorbij  
En laat me maar mijn gang gaan  
Goed is wat goed is voor jou en mij 

 
Hé lieve meid, hoe is het nou 
Je gezicht staat op onweer, je geeft me een snauw 
Ik heb er genoeg van, wat wil je nog meer 
Als je straks bij zinnen bent, dan vind je mij wel weer 
 

Kom hier  in mijn armen 
Vergeet toch wat ik zei  
Laat me maar m’n gang gaan 
Goed is wat goed is voor jou en mij 
Voor jou en mij 

 
Hé lieve meid, wat kijk je naar mij 
Die lach om je mond maakt me blij 
Ons schip kan zinken, ons schip kan vergaan 
Samen kunnen wij de zwaarste stormen aan 
 

Kom neem me in je armen 
De tijd die vliegt voorbij 
Ik laat je je gang gaan  
Goed is wat goed is voor jou en mij 
Voor jou en mij 
Voor ons allebei



 

Gewoon 
© Chris Bernasco 2010 
 
Hef het glas, breng een toost uit, vertel je verhalen 
Vergeet je ellende en lach om niets 
Laat het toch even weer gewoon zijn 
 
Kijk me aan, weet: ik doe voor jou wat ik kan 
We spelen het spel zoals we altijd doen 
We laten het maar even weer gewoon zijn 
 
 Alsof het nieuws niet waar is 
 Alleen een boze droom in de nacht 
 Alsof er geen gevaar is 
 En de dag weer net als altijd naar je lacht 
 
Dek de tafel, vul de schalen en schep je bord vol 
Laat het je smaken, ik ruim straks wel op 
Laat het alsjeblieft weer even gewoon zijn 
 

Ze zeggen dat je bewust moet leven, 
dat je moet voelen wat je voelt 
En het zal echt wel zo wezen, 
maar ik wil nu niets anders dan vergeten, 
alleen vergeten 

 
Draai je mooiste platen, neem me mee terug naar die tijd 
Pak me vast, dans de hele avond 
Laat het in godsnaam weer even gewoon zijn 
 
 Alsof het nieuws niet waar is 
 Alleen een boze droom in de nacht 
 Alsof er geen gevaar is 
 En de dag weer net als altijd naar je lacht 
 
 



 

Alle  dagen  feest 
© Robert Magdelijns, Mei 2008 

 
Ik ben een wrak 
Een ouwe bak 
Dat ik nog leef ’t is een wonder 
De oude hap 
Een zure lap 
Zo noemt ze mij, de kleine donder 
 
Ik heb gezopen 
Ik heb gerookt 
En niet gesport en teveel koffie 
Maar zij is sterk 
En altijd vrolijk 
Het liefste in haar ouwe kloffie 
 

Alle dagen feest 
Maar nu is het genoeg geweest 

 Alle dagen feest 
Maar nu is het genoeg geweest 
Het heeft geen zin en ik zie er de lol niet meer van in 

 
Ze heeft gelijk 
Ik ben een lijk 
Ik ben alleen vergeten dood te gaan 
En ik ga maar door 
En door en door 
Waarom doe ik dit mezelf aan? 
 
Ik heb geleefd 
En zelfs gezweefd 
Ik ging te ver en kopje onder 
Ik kwam weer boven 
Ik ben weer terug 
Nu is het uit met dat gedonder 
 

Alle dagen feest (alle dagen feest) 
Maar nu is het genoeg geweest 

 Alle dagen feest (alle dagen feest) 
Maar nu is het genoeg geweest 
Het heeft geen zin en ik zie er de lol niet meer van in 
 
Alle dagen feest 
Nu is het genoeg geweest 
Alle dagen feest 
Alle dagen feest (alle dagen feest) 
Alle dagen feest (alle dagen feest) 
Is het ooit genoeg geweest? 



 

Mijn paardenmeisje 
© Robert Magdelijns  2008 

 
Zij is blond en mooi, 
komt niet uit ’t Gooi 
Ze is wel een beetje druk   
Ik zag haar bij het Bluk 
        
Zij is lang en slank 
Ze haat mest en stank 
Ruikt wel naar vers hooi 
En ze spreekt zo mooi    
 

Wie had dat ooit gedacht   
Zo’n volbloed en kracht 
Geen hockeytrut, geen tennistype 
Nee een paardenmeisje, Paardenmeisje 

 
Ze geeft een kusje 
In haar Toyotabusje 
Ze zegt: “Ik moet echt gaan. 
Ik heb ook nog een baan.” 
 
  Een kwaliteitsproduct 

Maar wel een beetje druk 
Geen hockeytrut, geen tennistype 
Nee een paardenmeisje 
Paardenmeisje, paardenmeisje,  
lief paardenmeisje 

 
Ik doorzocht heel het land 
Naar iemand met verstand 
Ik was al zo lang op zoek 
En trof haar om de hoek 
 
Ja wat doe je er aan? 
Ik had geen poot om op te staan 
Liefde kent geen grenzen 
Wat kon ik nog wensen? 
 

Paardenmeisje 
Paardenmeisje 
Paardenmeisje 
O paardenmeisje 



 

Alles is stil 
© Chris Bernasco 2010 
 
Hoe sneller jij loopt, hoe meer ik versteen 
Ik kom dichterbij, jij bent al weer verder 
Je danst en verstopt je, verandert bij elke stap 
totdat je je omdraait en zegt kom in m’n armen 
 
 Alles is stil, alles is goed 
 Niets kan me raken, niets doet me pijn 
 Hier wil ik steeds weer zijn  
 
  
Hoe dieper jij je dolk steekt, hoe minder ik voel 
Ik zoek je ogen, jij staart in de verte 
Jij houdt zo van spelen, je speelt met mijn ziel 
zoals je je omdraait en zegt kom in m’n armen 

 
Alles is stil, alles is goed 

 Niets kan me raken, niets doet me pijn 
 Hier wil ik steeds weer zijn  
 
 
Hoe sneller jij loopt, hoe meer ik versteen 
               hoe meer ik versteen 
      ik versteen 
          versteen 
               steen 

 



 

Stomme Stem 
© Robert Magdelijns, 2007 

 
Je hebt een stomme stem, maar ik ben blij ‘m te horen 
Kan je me ook eens bellen? Misschien heb ik dan wat te vertellen 
 
Je ruikt een beetje raar, maar dat is niet mijn bezwaar 
Kan je je mond ook ‘ns  houden? Er zijn genoeg andere vrouwen 
 
Ik wil je terug, ik wil je hier. Maar jij bent weg en ik drink mijn bier 
Straks stap ik ook maar op, misschien dat je me nog wel ziet 
 

Ik dacht dat ik vrij was maar ik zat nog vast 
Nu is ’t te laat, te lang gewacht 

 
Die dikke baas van jou, ga je daar echt mee trouwen? 
En heeft je ex je nog terugbetaald? Je weet wel, die 20 mille 
 
Je hebt weer een parkeerbon. Ik zag ‘m achter je wisser 
Kijk toch ook over je schouder voordat je weer door rood rijdt 
 
Je hebt totaal geen hobbies. Wanneer wordt je eens volwassen? 
Dit kan nergens toe leiden. Dat weet ik wel, en dat hoeft ook niet! 
 
 Ik dacht dat ik vrij was, maar ik zat nog vast 
 Verkeerd moment, verkeerde plaats 
 
Je hebt een stomme stem. Ik hoef ‘m niet meer te horen 
Ik zie het wel op je website. Laat me allemaal toch met rust 
 

Ik dacht dat ik vrij was, maar ik zat nog vast 
 Verkeerd moment, verkeerde plaats 
 Ik dacht dat ik vrij was, maar ik zat nog vast 
 Verkeerd moment, verkeerde plaats 

   
 
 



 

Alles Wat Ik Wil 2 
© Robert Magdelijns  2008 

 
 
Alles wat ik wil 
Alles wat ik wil 
Is slapen…slapen  
 
Alles wat ik wil 
Alles wat ik wil met jou 
Is slapen…slapen…naast jou 

 
 



 

Vroeger bestaat niet meer 
© Robert Magdelijns  2008 

 
Ik had me te rijk gerekend 
Bouwde een huis op modder 
Het was zo weggeregend 
Na 1 nacht gedonder 
 
Ik had ’t moeten zien 
checken, controleren 
Het maakt niet uit misschien 
’t Tij was niet te keren 
 

Ik drukte alles weg, ik wilde blijven dromen 
Ik drukte alles weg, hoe is ’t zover gekomen? 

 
We hadden zoveel ruimte 
Maar ’t voelde als een kooi 
Het liep uit de hand 
Oog om oog, tand om tand 
 
 Het is niet recht te praten, ’t is beneden peil 

Ik zal ’t verder laten want ik heb niet alleen maar  

 Spijt 

Wat heb je aan spijt 
Want vroeger bestaat niet meer 
Het neemt geen keer 
Vroeger bestaat niet meer 
Het komt niet, nee nooit weer 

 
Al die mooie kansen 
Terwijl ik lag te dromen 
’t Is genoeg geweest 
Mijn tijd is gekomen 
 

Het is niet recht te praten, ’t is beneden peil 
Ik zal ’t verder laten want ik heb niet alleen maar  

 Spijt 

Wat heb je aan spijt 
Want vroeger bestaat niet meer 
Het neemt geen keer 
Vroeger bestaat niet meer 
Het komt niet weer 
Vroeger bestaat niet meer 
Het komt niet, nee nee nee nooit weer 
 

 



 
Je zegt meer dan je zegt 
© Chris Bernasco 2008 
 
Je zegt meer dan je zegt 
In je ogen lees ik iets dat je wilt verbergen 
Ik hoor meer dan ik hoor 
Tussen de regels door wordt het verhaal steeds erger 
 
Je zegt meer dan je zegt 
Ik hoor het aan, en ’t is of oude wonden opengaan 
Ik voel niet wat ik voel 
In de stilte vallen woorden, je kijkt me aan en  
 

Je zegt, je wilt meer tijd 
 Je kunt me niets beloven 
 Meer wil je niet kwijt 
 En ik wil je geloven 
 
  Het water is te wild 
  Het strekt zich voor me uit, donker en diep 
  De wind is veel te koud 

Ik denk aan die dag bij de rivier toen jij voor het eerst naast me liep 
 
Je zegt meer dan je zegt 
Ik adem door, maar het is alsof m’n hart blijft stilstaan 
Ik voel niet wat ik voel 
Uit de stilte komt de afgrond, hij staart me aan en 
 

Je zegt, je wilt meer tijd 
 Je kunt me niets beloven 
 Meer wil je niet kwijt 
 En ik wil je geloven, ja 
 Ik wil je geloven 

 
 


