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  De traan in de sterren

De nacht brak aan
Ze voelde de zonnestralen omlaag gaan
De sterren kwamen in de hemel te staan
En als je goed keek zag je de maan.
Ze staarde naar de mooie hemel die kwam
Daarvan had ze iets raars een dwang
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1 - alleen op de aarde

Alleen op de aarde

Dagen lijken voorbij te gaan met alleen pijn,

Je voelt je elke dag even klein,

De wereld is te groot voor jou,

Zo groot dat je verdwalen zou,

Bomen lijken de hemel te rijken,

En water zover je kunt kijken,

Je vraagt je af hoe groot het universum wel moet zijn,

Daarin voelt zelfs de aarde zich te klein,

Maar je moet nu eens goed dit gedicht lezen,

Nou met veel vrienden om je heen hoef je niet voor deze gedachten te vrezen,

Vrienden als die er zijn,

Lijkt zelfs deze aarde te klein,

Emmy,



2 - maak je ziel gelukkig

Maak je ziel gelukkig

De dood kan zo opeens zijn,

Je hoopt op een kans ook al is hij zo klein,

Mensen sterven als sneeuw voor de zon,

Als het nu eens anders kon,

Dat ieder mens zo terug kon komen,

En niet dat zijn ziel verdwaalt raakt in de bossen tussen de bomen,

En waarom vreugde die net worden geboren,

Die krijgen een ziel en die raken ze meteen weer verloren,

Sommige mensen worden ongelukkig,

Zo raakt hun ziel verloren,

Maar die wordt ergens anders in een gelukkig gezin herboren,

Je moet gewoon gelukkig leven,

En niet om dood geven,

Leven dat is waar je om moet geven,

Zorg dat je ziel gelukkig is in je leven,

Dus sta op met een lach,

En denk niet aan wat er niet gebeuren mag,

Emmy,



3 - de traan in de sterren

  De traan in de sterren

De nacht brak aan

Ze voelde de zonnestralen omlaag gaan

De sterren kwamen in de hemel te staan

En als je goed keek zag je de maan.

Ze staarde naar de mooie hemel die kwam

Daarvan had ze iets raars een dwang

Ze wist niet waarom ze het wilde

Ze voelde dat ze rilde

De sterren hielden haar in de gaten

Ze was helemaal verlaten

Niemand die naar haar opkeek

Terwijl ze toch zo gelukkig leek

Geen een traan ooit gelaten

Ze was zo gelukkig alleen

Je zult niet geloven dat ik dat meen

Maar ze keek nooit naar andere

Dan zal ze ook meteen veranderen

Als ze wist hoe alleen ze was

Dat was iets wat ze in de sterren las



Maar nu is ze een mooie ster

Die in de hemel hangt heel ver

Ze rust met een grote glimlach

Tot op de laatste dag

Emmy,
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