
Als ik luuster nar mien hart 

An 't begin van elke oavend                                                                                                                             
dan huur ik ’t geluid                                                                                                                                     

dan veul ik de belofte                                                                                                                                           
't kruupt onder mien huid 

en ik luuster nar mien hart                                                                                                                              
mar ik huur 't soms ni good                                                                                                                              

als ik luuster nar mien hart,                                                                                                                           
't stroeme van mien blood                                                                                                                      

als ik luuster nar mien hart 

dit geveul lut zich ni dwinge                                                                                                                      

met 'n gewear of met geweld                                                                                                                                           
als 't mot zal 't meej vinge                                                                                                                                     

dan wuurd d'r afgeteld                                                                                                                                        
en ik luuster nar mien hart                                                                                                                      

mar ik huur 't soms ni good 

als ik luuster nar mien hart                                                                                                                                  
't stroeme van mien blood                                                                                                                                                                       

als ik luuster nar mien hart 

oh, toen ik nurgens mier op hoapte                                                                                                                 

hiel ver weg van iederien                                                                                                                                 
toen alles um meej stopte                                                                                                                           

zaat ik doar gans allien                                                                                                                                         
'n taffel in ’t midde                                                                                                                                                         

matras teage de moor                                                                                                                                          
tik, tik, tik, mien hart ging altied door 

liefde is soms wachte                                                                                                                                     
netjes achter in de rij                                                                                                                      

en dan stroeme de belofte                                                                                                                           
begint alles wir opnij 

en ik luuster nar mien hart                                                                                                              

mar ik huur 't soms ni good                                                                                                                            
als ik luuster nar mien hart                                                                                                                                                          

't stroeme van mien blood                                                                                                                              
als ik luuster nar mien hart 



oh, toen ik nurgens mier op hoapte                                                                                                                 

hiel ver weg van iederien                                                                                                                         
toen alles um meej stopte                                                                                                                              

zaat ik doar gans allien                                                                                                                                  

'n taffel in ’t midde                                                                                                                                              
matras teage de moor                                                                                                                               

tik, tik, tik, mien hart ging altied door 

vertrekke in de merge                                                                                                                    
's oavends laat nar bed                                                                                                                                   

't giet elke daag wir verder                                                                                                                                  
't giet verder want ik wet: 

dat ik luuster nar mien hart                                                                                                                         
mar ik huur 't soms ni good                                                                                                                       

als ik luuster nar mien hart                                                                                                                              
't stroeme van mien blood                                                                                                                         

als ik luuster nar mien hart 

toen ik nurgens mier op hoapte                                                                                                                  
hiel ver weg van iederien                                                                                                                               

toen alles um meej stopte                                                                                                                            

zaat ik doar gans allien                                                                                                                                          
'n taffel in ’t midde                                                                                                                                          

matras teage de moor                                                                                                                                 
tik, tik, tik, mien hart ging altied door  

want ik luuster nar mien hart                                                                                                                    

mar ik huur 't soms ni good                                                                                                                                     
als ik luuster nar mien hart 
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