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De ruimte is oneindig 
Zolang je maar je grens verlegt 



6 Witte vlag van overgave 
Volkslied dat bestaat uit stilte 
Een dichter die geen woorden liegt 
God die zegt geloof mij niet 
Een hoofdstad met een hart 
En hardheid die verzacht 
Ik zou zo graag 
De zon op laten komen 
Midden in de nacht 
Zodat niemand weet wat waar is 
Al het denken moet herdacht 
Want we kijken 
Maar we zien niet 
Onze ogen zijn verblind 
En ik slaapwandel maar door 
En ik zoek wat ik niet vind 
Het niemandsland waar niemand weet 
Van tegenstand of overkant 
Omdat de muur is afgebroken 
Zoiets wil ik geloven 
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Hoe kleiner je bent 
Hoe groter de ruimte 
Hoe verder je gaat 
Hoe dichter je komt 
Hoe meer je verzwijgt 
Hoe sterker de woorden 
Hoe meer je iets loslaat
Hoe lichter je wordt 

Hoe minder je praat 
Hoe meer je kan zeggen 
Hoe minder je uitlegt 
Hoe beter het is 
Hoe langer je kijkt 
Hoe groter het inzicht 
Hoe meer je vergeet 
Hoe minder je mist 

Hoe hoger je vliegt 
Hoe beter je zien kan 
Waar je vandaan komt 
Waarheen je gaat 
Hoe meer je geeft 
Hoe meer je krijgt 
Hoe meer je iets loslaat 
Hoe langer het blijft 
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Open je armen 
Voor alles wat komt 
Open voor alles 
De stilte die woont 
In het oog van de storm
 
Hoe minder je vasthoudt 
Aan wat is verloren 
Hoe groter de ruimte 
Voor alles wat komt 
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Het wordt tijd 
Om degenen die zwijgen 
Aan het woord te laten 

Het wordt tijd 
Dat de bruggenbouwer 
De wegen aanlegt 
Waar wij gaan 

Verlos ons van de leiders 
Die ons naar de mond praten 
Om stemmen te winnen 
Die ze later doodzwijgen 

Laat de stille torenwachter 
Die de stad 
Van bovenaf bekijkt 
Zijn licht schijnen 
Op de werkelijkheid 

Laat ons luisteren 
Naar het kind 
Dat nog kan zien 
Hoe de maan naar ons lacht 
In het donker 
We moeten terug naar af 
Geloven in een wonder 
En weer opnieuw beginnen 
Met de verbeelding aan de macht 

Alles moet over een andere boeg 
De doden moeten stemrecht krijgen 
Het wordt tijd het woord te geven 
Aan degenen die zwijgen
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