
Ik ben de spiegel 

Ongenaakbaar 

Een zelfmoordcommando 

Een idealist 

Ik ben geen dichter 

Van metaforen 

Ik maak het niet mooier 

Het is wat het is 

 

Ik ben een man 

Zonder een masker 

Recht uit het hart 

Ik zeg wat ik denk 

Ik ben een luis in de pels  

Van het beest aan de macht 

 

Te vuur en te zwaard 

Ga ik door de wereld 

Ik praat geen mens naar de mond 

Ik ben een rechter 

Zonder genade 

Ik heb het hart op de tong 

 

  



En ik ben niet een storm 

In een glas water 

Maar woedende wind 

Op een donkere zee 

Sta langs de afgrond 

En als ik moet vallen 

Sleur ik het hele verval 

Met mij mee 

 

En ik jaag ze op 

De valse profeten 

Zolang als het moet 

Zolang als het duurt 

En als ik wegga dan is het  

Met wagens van vlammen  

En paarden van vuur 

 

Ik ben de bliksem 

Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 

Ik ben geen verlosser 

Ik ken geen vergeving 

Ik zet de leugen het mes op de strot 

 

  



Ik ben het onweer 

Licht uit de hemel 

Een zelfmoordcommando 

Een idealist 

Ik ben geen dichter 

Van metaforen 

Ik maak het niet mooier 

Het is wat het is 

 

En ik ben niet een storm 

In een glas water 

Maar woedende wind 

Op een donkere zee 

En ik sta aan de afgrond 

En als ik moet vallen 

Dan sleur ik het hele verval 

Met mij mee 

 

En ik jaag ze op 

De valse profeten 

Zolang als het moet 

En zolang als het duurt 

En als ik wegga dan is het  

met wagens van vlammen  

En paarden van vuur 



 

Ik ben de bliksem 

Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 

Ik ben geen verlosser 

Ik ken geen vergeving 

 

Ik blijf ze vervolgen 

De valse profeten 

Zolang als het moet 

Zolang als het duurt 

En als ik wegga 

Dan is het met wagens van vlammen 

En paarden van vuur 

 

Ik ben de bliksem 

Zo wil ik leven 

Liefde en haat tot het bot 

Ik ben geen verlosser 

Ken geen vergeving 

Ik zet de leugen 

Ik zet de leugen 

Het mes op de strot 

 

  



Ik blijf ze vervolgen 

De valse profeten 

Zolang als het moet 

Zolang als het duurt 

En als ik wegga 

Dan is het met wagens van vlammen 

En paarden van vuur 

Wagens van vlammen 

Paarden van vuur 

 

 


