Zijn liefde was sterker dan zijn leven kon zijn
Geen streven naar een toekomst
Die was verleden tijd
De dagen die vergleden klonken leeg en hol
Met herinnering geladen
Maar als een dolgedraaide tol
Verlangend naar gist'ren, een uitgeschreeuwde kreet
Die woordloos zijn hart uit
Maar niemand die 't begreep
REFREIN:
Niemand die ziet hoe ik mij nu voel
Niemand die weet wat dit met mij doet
Niemand die vraagt hoe het met mij gaat
Niemand, ook niet jij, omdat je niet meer naast me staat

Zijn leven zo veranderd, zijn muren ingestort
Galmend stil getuige van een leven veel te kort
Zijn liefde was sterker dan zijn leven kon zijn
Geen streven naar een toekomst
Die was verleden tijd
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Door zijn kinderen onbegrepen, de handen die hij zocht
Hij keerde in zichzelf steeds meer
Niemand die voor hem vocht
Niets kon hem hier meer houden, niets kon er voor hem zijn
Hij kon het niet vergeten
Dat warme samenzijn
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Door zijn kinderen onbegrepen, de handen die hij zocht
Hij keerde in zichzelf steeds meer
Niemand die voor hem vocht
REFREIN:
Niemand die ziet hoe ik mij nu voel
Niemand die weet wat dit met mij doet
Niemand die vraagt hoe het met mij gaat
Niemand, ook niet jij, omdat je niet meer naast me staat
Ik mis je lach, je kracht, je zachte armen om mij heen
De warmte die dan stroomde, de kou die dan verdween
Niets meer te zeggen…
Niets meer te doen…
Alleen nog maar te voelen…
Je hand, je warmte… in een zoen
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