
[Tell me, (that our love’s still strong) - Southside Johnny & the Asbury Jukes]        
      

             (klik hier voor YouTube versie origineel) 

  

Zeg me (dat je van me houdt)         

 

Steeds wanneer ik opsta 

om de dag wakker te zoenen 

vijf seconden paradijs 

Loop ik langs de spiegel 

zinkt de moed me in de schoenen 

zak ik alweer door het ijs 

 

Ik draai me om 

en ik fluister je naam 

je mompelt iets van ‘moet ik al’ 

ik blijf nog even staan 

Ik zie je gezicht 

en het zweet breekt me uit 

Je lome lach verlamt me 

en ik zing zonder geluid 

 

  Zeg me dat je van me houdt 

  stapelgek of Spaans benauwd  

  Zeg me dat je om me geeft 

  door het vuur gaat 

  voor me leeft 

  (zo af en toe misschien?) 

 

Dus ik ga maar, trek een jas aan 

tel mijn zegeningen 

op de vingers van jouw hand 

De polsstok in de aanslag 

volgens mijn berekeningen 

haal ik net de overkant 

 

Ik zie je staan 

aan de rand van de sloot 

je oogopslag verblindt me 

en de lucht kleurt langzaam rood 

 

Dan zet ik me af 

maar ik kom niet omhoog 

de stok glijdt door mijn vingers 

en ik hou het weer niet droog 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxS-Uq0KCm4


 

 

  Zeg me dat je van me houdt 

  stapelgek of Spaans benauwd  

  Zeg me dat je om me geeft 

  door het vuur gaat 

  voor me leeft 

  (zo af en toe misschien?) 

 

Ik sta aan de grond 

als een koe in de regen 

liefste, knijp je ogen dicht en zwijg 

Waar zijn de trots  

en mijn tanden gebleven 

Het houdt niet op, het maalt maar door 

Het houdt niet op, het maalt maar door 

 

  Zeg me dat je van me houdt 

  stapelgek of Spaans benauwd  

  Zeg me dat je om me geeft 

  door het vuur gaat 

  voor me leeft  

 

  Zeg me dat je van me houdt 

  stapelgek of Spaans benauwd  

  Zeg me dat je om me geeft 

  door het vuur gaat 

  voor me leeft 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

             (liedtekst©Floris Sartorius) 

 


