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Als

Als ik fiets
voel ik niets
ben ik volmaakt
één met wat me raakt
omgeving en natuur
onze betere buur
de tijd glijdt voorbij
en voel ik me blij.
Als ik fiets
verlies ik niets
alles is winst
gezondheid op z'n minst
benen, longen en hoofd
karakter is beloofd
helder de gedachten
mag ik meer verwachten?
Als ik fiets
wat ik doe om niets
het sportieve gerieven
draait alles in het positieve
weg alle malheur
van de dagelijkse sleur
weg al het gekonkel
van de een of andere Karbonkel.
Als ik fiets
in Biarritz of zelfs Austerlitz
hoor ik vogels fluiten
kost dat geen duiten
zie ik bergen en dalen
waar ik mijn gram kan halen
figuurlijk op het leven
dat me weleens laat beven.
Als ik zo fiets
is me zoveel liefs
koeien, schapen en paarden
varkens die me aanstaarden
vogels, allerlei soorten
zelfs mensen van alle geboorten
ik zou zo wensen
dat ze gingen fietsen, al die mensen.
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If - Red Hot Chili Peppers

And if I had a clue I'd know exactly
What to do
If I were the wiser of the two
And if I saw it all so clear
I'd write it down and bend your ear
If I were the clearer of the two
We could take a walk into the
Canyons of 5th avenue
Sing and dance... just to name a few
All I do
All I do
And if I heard the angels sing I'd
Sing it back to you and bring the
Sound of heaven ringing just for you
And if I saw the sun fall down
I'd pick it up and make a crown
One that was a perfect fit for you
We could take a walk
Into the apple orchard by the school
We could make a little residue
We could find a place to stay
A secret little hide away
Spend a little time inside of you
All I do
All I do
All eyes
All eyes
All eyes on you
All
All
All
All
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https://www.youtube.com/watch?v=0TeqjqFj-po

