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 (muziek: Casser la voix, Patrick Bruel,  duet: Xander de Buisonjé en Patrick Bruel                                                            

  Nederlandse tekst, oorspronkelijke versie: ©Floris Sartorius) 
 

Dit is mijn stem                  

Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn 
Vroeg of laat, net even anders willen zijn 
Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf 
Vroeg of laat, schreeuw ik de longen uit mijn lijf 
 

Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Het is wie ik ben 
 

Geloof me maar want wat je ziet is wat je krijgt 
Ik geloof niet echt dat er nog heel veel overblijft 
Dus neem me maar of laat me zijn zoals ik ben 
En adem mee, mee op de hartslag van mijn stem 
 

Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Het is wie ik ben 
 

Ik zie een lamme, een blinde 
En een simpele dwaas 
Die de weg weet te vinden 
Die zichzelf verbaast 
Wanneer ik worstel naar boven 
Het is een oud ritueel 
Voel ik zand in mijn ogen 
Ik voel het zand in mijn keel 
 

Geen geweld, barricades 
Of een vlag in mijn hand 
Tegen onrecht, façades 
En gezwets in de krant 
Laat de liefde maar stromen 
Want beloofd is beloofd 
Ik beklim slechts mijn dromen 
In mijn hart, in mijn hoofd 
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Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Het is wie ik ben 
 

Ik ben een man van veel woorden 
En soms praat ik te graag 
Speel de mooiste akkoorden 
Met een stuk in m’n kraag 
Ik leg mijn kaarten op tafel 
Zonder aas in mijn mouw 
Geen geheim wordt ontrafeld 
Niet door mij, niet door jou 
 

Het is alles of niets 
Want dat zit in mijn bloed 
’t is hetzelfde liedje 
Altijd beter dan goed 
Laat de tranen maar komen 
Ik ben er klaar voor vandaag 
Ik kan het antwoord al dromen 
Nu alleen nog de vraag 
 

Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Dit is mijn stem 
Het is wie ik ben 
 

Vroeg of laat, altijd weer water bij de wijn 
Vroeg of laat, net even anders willen zijn 
Vroeg of laat, de moed dat ik mezelf blijf 
Vroeg of laat, schreeuw ik de longen uit mijn lijf 
 

Dit is mijn stem 

 
 
 


