
Nog altijd ben je dood 
 
Er staan nog altijd geen terrasjes in de zomers op de pleinen 
En na een onweersbui hangt er nog steeds geen ozon in de lucht 
Er zakken altijd nog geen trage lage aken langs de Rijn 
En ook de appelbomen dragen in oktober nog geen vrucht 
Nog steeds dichten de dichters geen coupletten en refreinen 
En ook niet kust de avondzon de wereld ooit nog rood 
De maan weigert nog steeds haar stille licht te laten schijnen 
En er denderen geen treinen 
En nog altijd ben je dood 
 
Nog steeds verheft geen dageraad zich in zijn volle glorie 
Nog steeds staan er geen leuke dingen over cricket in de krant 
En ook de Holland-Acht kraait nog altijd geen victorie 
Er staan geen koeien boeiend in mijn natte, platte land 
Ook spiegelt er geen stad zich in het eeuwenoude water 
Of zijn de waterzware wolkenluchten, grijs als lood 
Nog steeds klinkt er niet af en toe een lach in het theater 
Er is nog steeds geen later 
En nog altijd ben je dood 
 
Nog altijd ben je dood 
Nog altijd is er, sinds jij dood bent 
Nooit iets leuks 
Op de tv 
Nog steeds is elk bloot te bloot 
Een rondvaartboot te rondvaartboot 
En ben jij dood 
Voor twee 
 
Maar op een dag, dan klapperen de duiven landend op de pleinen 
Dan zullen Betuwe en Veluwe in bloei weer staan 
Dan dansen in de Griekse zeeen lachend de dolfijnen 
En zal elk graan in elk land elk soort orkaan doorstaan 
En alle zure druiven op de wereld worden honingzoet 
En alle glas en alle lood komt samen en wordt glas-in-lood 
En iedereen begrijpt ineens van alles hoe het verder moet 
En elke avond zal mijn koele land verdrinken in het avondrood 
En ik zal je weer ontmoeten 



En je zal mij weer begroeten 
 
En dan zijn wij niet meer dood 
	  


