
9. ONDANKS JEZELF 
 
Je komt weer bij me langs 
Je komt weer aan m'n deur 
Je komt me weer vertellen 
Wat er is gebeurd 
 

Onder ons gezegd 
En onder ons gezwegen 

 
Je komt weer bij me langs 
Midden in de nacht 
Je komt me weer vertellen 
Wat je hebt bedacht 
 

Onder ons gezegd 
En onder ons gezwegen 
Ik kom je steeds weer tegen 
En je komt steeds hier terecht 

REFR: 
Ondanks jezelf, ondanks jezelf 
Kom je steeds weer terug 
En ondanks jezelf, ondanks jezelf 
Kom je steeds weer terug 
Maar nooit voor lang 

 
Je komt weer bij me langs 
Maar je hoort niet wat ik zeg 
Je komt weer met me drinken 
Maar je wilt ook snel weer weg 
 

Onder ons gedaan 
En onder ons gelaten 
Ik hoor je zo graag praten 
En ik zie je niet graag gaan 
REFR. 

 
Bridge: 

Als ik voel: je komt eraan 
Dan weet ik al, je zal weer gaan 
Nergens heen, nergens vandaan 

 
 REFR. 
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