1. de nacht lacht zacht

2. delusion

3. bewonder

de nacht lacht zacht
om jou en mij
om ons want zij
weet hoe het is
de nacht lacht zacht
is niet verbaasd
heef nimmer haast
geniet wat is

my head is aching
my mouth is dry
old making is gluing my eyelids
together
geting up is way heavier
than expected
why are my shoes still on?
I pass by the mirror
and glance at myself
but the light is blinding my eyes
a cigarete, cofee, a vitamin tablet
and water, water, water

de morgen straalt
als een blij kind
dat nog geen tijd ervaart
ontdekt het land
onbevooroordeeld en onbezwaard
alles is nieuw en alles herhaalt zich
of zonneschijn fel, of nevel dicht is

het is te veel om te geloven
alles wat ik voel en zie
ik wil en ik wil niet begrijpen
het gevaar om uit te doven
het is te veel voor jong hart
maar de geest en ziel herkennen
liefde bestaat toch en beter zelfs
was ik of ben ik nu verward
alle clichés, wat ik nooit wilde
het is allemaal waar
want jij bent er
ook al ben je er niet
jij bent mijn veiligheid en tegelijk
mijn allergrootste angst
ik geloof, ik hoop, en ik geef alles op
ik ben sterker dan ooit
en ik bezwijk
en de nacht lacht zacht
om jou en mij
om ons want zij
weet hoe het is
de nacht lacht zacht
is niet verbaasd
heef nimmer haast
geniet wat is

in the delusion of night
arise confusion
clarity, love and pain
in the delusion of night
in the delusion of night
people show their diferent side
as do I
what is real
is the delusion at night
does light make clearer
or dark reveal
the first glas of whine turns
into a botle and
one easily leads to three
laughing and dancing
smiling faces
boundaries blur and disappear
eyes that keep me
from leaving for home
something about you
that intrigues me
lips, hands and hair
skin touches skin
only senses and only this moment
I know this is wrong but I want it
I want it for now
and there’s only this moment
for now and forever
no sensibility all is senses
now my senses are fixed on you
in the delusion of night
arise confusion
clarity, love and pain
in the delusion of night
in the delusion of night
people show their diferent side
as do I
what is real
is the delusion at night
does light make clearer
or dark reveal

want ik bewonder wie jij bent
zo eigen en zo dodelijk lief
ik bewonder wie jij bent
jij verbaast mij en altijd positief
de zilte lucht
die ons omringt
na een veel te korte nacht
maakt dat ik jou
in plaats van minder
nog veel mooier vind
en als ik ons nou echt een kans zou
willen geven
blijf alles zo licht
of zwakt het langzaam af?
misschien ben ik verslaafd
aan spanning en aan pijn
misschien ben ik wel bang
om echt met één persoon te zijn
maar met jou
met jou is het zo mooi
want ik bewonder wie jij bent
zo eigen en zo dodelijk lief
ik bewonder wie jij bent

4. sun days

5. failure

6. fight

I see the sun
rise behind the drapes
beams sparkle golden yellow
but I hate this sight

writen by Esther van Zijl

all is a failure right
when I really really tried right
when I lost my very first fight
when I thought it was allright

I'm fighting a loser
'cause I'm gonna win
but show me your strength
fight until you give in
don't back down
make it a beautiful sight
challenge me wildly
try to steel my light
but don't forget
you're already a loser
'cause I'm gonna win this fight
I'm gonna win this fight

it's failure when we try
it's failure when we don't
it's failure when we run
it's failure when we won't
we're failing babe

and even if I couldn't win now
I wouldn't be losing too
because I will never ever give up
that's the diference
between me and you

we're failing when we try
we're failing when we don't
we're failing when we run
we're failing when we won't
we're failing babe

I'm fighting this fight
for me and my soul
I'm fighting to make
what was broken a whole
I'm fighting because
I don't know how not to
I'm fighting because
it's the best I can do

all those moments that we just had
will be tales of the night
all those sweet things you said
will grow quiet with the stars
'cause the sun says our time is over
all those moments
that we just had
we've been dreaming together
all those sweet things I said
have to grow quiet with the stars
'cause the sun says our time is over
but afer this
I won't ever be free again
afer this
I won't ever let go
these dreams I dream
I never want to forgot
and in my dreams
I´ll always find you

all is a failure babe
when I walked away from you babe
when I came back to you babe
when we were together babe

it's all a failure okay
I'm going so so far away
to never come home okay
and never look back again
I'm a failure babe
please come home to me babe
please don't run from me babe
stay with me babe
I'm failing when I try
I'm failing when I don't
I'm failing when I run
I'm failing when I won't
I'm failing babe
it's failure when we try
it's failure when we don't
it's failure when we run
it's failure when we won't
we're failing babe

Impossible is something
that doesn't apply
to all of mankind
tell me I won't be able to make it
and at the finish
is where you will find me
waiting for everyone
who'd thought before
that they'd beter show me
where's that fucking door
I know who I am
and I know what I'm capable of
even if you don't
if you tell me to stop
I'll always continue
if you tell me I will and I won't
I'm fighting this fight
for me and my soul
I'm fighting to make
what was broken a whole
I'm fighting because
I don't know how not to
I'm fighting because
it's the best I can do

7. meeuw

8. lullaby

9. ik lach in de nacht

ik vlieg mijn vlucht
door een zwaar grijze lucht
langs een radeloze stad

sleep, sleep
sleep, baby, sleep

ik lach in de nacht
lach zacht in mijn vuistje
want het piepkleine huisje
waar ik opgesloten zat
heb ik opgebroken
opgeblazen, neergehaald
en ik wachte tot de schemer gedaald
en over ons neergevallen was
ik wachte tot ik me uitgerust had
pakte mijn spullen en ging op pad
en nu loop ik door het bos in de nacht
en ik lach
ik lach zacht

langs de noorderzee
langs golven woest en hoog
alles smaakt zout
niets blijf droog
ik ga, vlieg weg van jou
omdat het samen
te donker zijn zou
de lucht is zilt
prikt in mijn ogen maar
zij tranen om jou
hoe kan ik ooit
zeker weten dat het
zou donker zijn zou
jij lijkt radeloos
je hebt pijn het is
waardeloos om bang te zijn
bang voor een leven waar ik
zo anders ben
met een man
die ik nu pas ken
ik ga, vlieg weg van jou
omdat het samen te donker zijn zou
suizende golven
een onbekende meeuw
die in de leegte
luistert naar mijn schreeuw
ik moet weg
de lucht is veel te zwart
en de meeuw
vliegt met mij mee
de lucht is zilt
prikt in mijn ogen maar
zij tranen om jou
hoe kan ik ooit
zeker weten dat het
zou donker zijn zou

All lyrics except for “failure”
writen by Mylène Kroon
All rights reserved.

I won't go away
I will sit with you and stay
I'll watch over your breath
birds are waking up
their calls are calling for the
falling sleep

de schijn van de schijnbaar
volle maan
knisperende takken
waar ik op ben gaan staan
omhullen mij met hun liefdevolle blik
het enige waar ik nu nog van slik
is hoe ver ik nog zal moeten lopen
op hoe veel stenen ik nog moet hopen
hoe veel hout ik nog moet versjouwen
om mijn eigen paleis op te bouwen
ik wachte tot ik me uitgerust had
pakte mijn spullen en ging op pad
en nu loop ik door het bos in de nacht
en ik lach
ik lach zacht
maar de nacht is mooi
en mijn geest is helder
ik zie een opening
na het bos een veld er
staan reeën zo stil
laag vliegt een vlinder
ik adem diep in
en het slikken wordt minder
ik lach in de nacht
lach zacht in mijn vuistje
want het piepkleine huisje
waar ik opgesloten zat
heb ik opgebroken
opgeblazen, neergehaald
en ik wachte
tot de schemer gedaald
en over ons neergevallen was
ik wachte tot ik me uitgerust had
pakte mijn spullen en ging op pad
en nu loop ik door het bos in de nacht
en ik lach
ik lach zacht

