
DE RUST WACHT OP JOU AAN DE
ANDERE KANT VAN DE EMOTIE

soms voel ik je zitten, donker en kil, 
verdwaasd en verloren ervaar ik je gril

mijn lijf wil liefst vluchten of verdoven misschien
de angst neemt het over, ik wil het niet zien... 

die oude patronen, ze schakelen in
compleet automatisch, ook al heeft t geen zin
daar heel diep vanbinnen, ontstaat er paniek

't kind in mij wil niet, 't voelt zich slapjes en ziek

hoe vaak in mijn leven, nam dit de overhand
gaf ik me over aan de wanhoop, mijn bootje gestrand... 

hoe machteloos en klein heb ik me vaak gevoeld
afgesneden van de hulp, ook al was die goedbedoeld

geen raad kon me helpen, geen steun kon volstaan
ik moest je leren hanteren, er was geen ontkomen aan...

 dwars doorheen de angst, de pijn en 't verdriet
ontdekte ik de kern, die geen ander voor me ziet

de bron van alle troubles, de oorzaak van het kwaad
de basis van de onrust, moest ik erkennen vroeg of laat

de angst om te falen, om de liefde kwijt te zijn
om anderen te schaden,  ook al voelde dat niet fijn

dwars doorheen dit duister, verstopt in elke cel
kies ik nu bewust te kijken, en ja, ik zie je wel

als ik heel stil voel en luister, hoor ik wat je me vertelt
leer ik je beter begrijpen, is t dat niet wat echt telt?

je vertelde me in stilte, hoe belangrijk ik voor je was
hoe je me probeert te leren, dat ook ik hier op aarde pas

precies zoals ik ben, in mijn goede en slechte dagen
ik heb de kracht om echt te leven en waar nodig hulp te vragen

houden van mezelf, wordt de basis van wat ik doe
'k wil niet langer van je vluchten, ik kom liever naar je toe

dwars doorheen het duister, loopt dat ene pad
dat leidt naar mijn essentie, jIJ wist dat het er zat!
dankzij jouw signalen, die steeds bleven bestaan

mocht ik die weg ontdekken, kan ik nu steeds meer aan.

de kracht en pure liefde, die ik telkens meer vond
dwars door de emotie heen, 'k wist niet dat het bestond

het krachtigste kompas, dat iemand kan bedenken
de beste manier, om vertrouwen te schenken.

de weg naar geluk en groei, is dwars door de emotie heen
ik weet nu diep vanbinnen, je doet het nooit alleen...

 de dag dat je kiest ,dit ware pad te volgen
wordt je weg verlicht en verdwijnen al je zorgen...
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