
Van Dik Hout, Stip Aan De Hemel
Nu eens niet naar de klote 
Uit pure gewoonte 
Gewoon omdat ik kreeg wat ik vroeg 
De zoveelste laatste ronde 
Daarvan komt het gedonder 
Heeft me verbannen naar deze kroeg 
Waar sluitingstijd helden 
Zich aan komen melden 
Voor de veldslag tot morgenvroeg 

De rook in mijn ogen 
Haalt geen traan meer naar boven 
Want gedachten en een klank van een lach
Sinds ik die niet meer kan horen 
Ben ik zo veel verloren 
Ben ik ontwaakt uit de hemelse roes 

Een stip aan de hemel spreidt onwennig zijn vleugels 
Vliegt over de wolken de dag achterna 
Hoog onaantastbaar 
Vrij en onbedachtzaam 
En zo mooi lief 
Ik noem hem naar jou 

Voor als je ooit dichterbij komt 
Op de wind weer voorbij komt 
Dan roep ik je naam lief
Dan zal ik daar staan 

Muziek dreunt in mijn slapen 
Ik sta een band aan te gapen
Waar ik de poster al jaren van ken 
De zanger heeft niets te melden 
Probeert wat te schelden 
Schrikt eigenlijk zelf nog het hardts 

Mijn beste bedoeling 
Werd een nare bedoening 
De hartchirurg met het roestige mes 
Toont begrip voor uw lijden 
Heeft het lef niet te snijden 
Ontwijkt uw klachten met het grootste gemak 

Ik wil niets meer gebruiken 
Dus ik sleep me naar buiten 
De ochtendzon 
Doet wat ze moet

Een stip aan de hemel spreidt onwennig zijn vleugels 
Vliegt over de wolken de dag achterna 
Hoog onaantastbaar 
Vrij en onbedachtzaam 
En zo mooi lief 
Ik noem hem naar jou 

Voor als je ooit dichterbij komt 
Op de wind weer voorbij komt 
Dan roep ik je naam lief
Dan zal ik daar staan 

Wees voor jezelf toch niet zo hard 
Waarom til je altijd meer dan het gewicht 
Stel jezelf niet zoveel vragen 
Gun jezelf een beetje lucht 



Een beetje licht

Net nu alles lijkt verloren 
Nu ik weet dat ik je stem niet meer kan horen 
Dan je gezicht je ogen je mond je haren 
En dat een voor een die momenten 
En ik alles en dan niets meer voor me kan halen 

Als alles lijkt verdwenen in de mist 
Voel ik de zon op mijn kleren
De tijd om te proberen  
Achter te laten wat niet van mij meer is 

Een stip aan de hemel spreidt onwennig zijn vleugels 
Vliegt over de wolken de dag achterna 
Hoog onaantastbaar 
Vrij en onbedachtzaam 
En zo mooi lief 
Ik noem hem naar jou 

Voor als je ooit dichterbij komt 
Op de wind weer voorbij komt 
Dan roep ik je naam lief
Dan zal ik daar staan
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