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de sterren van de nacht 
<   © Ronald Heiloo, 29 juli 2019   > 

 
in een witte limousine 

met de ramen geblindeerd 
zijn we vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 

en dat doen we lekker langzaam want we hebben geen haast 
en dat doen we lekker langzaam want we hoeven nergens heen 

 
niemand kan ons zien 

behalve wij elkaar 
niemand kan ons kussen 

behalve wij elkaar 
niemand kan ons strelen  

behalve wij elkaar 
en niemand kan ons naaien 

behalve wij elkaar  
in een witte limousine 

met de ramen geblindeerd 
 

gewoon een man, gewoon een vrouw 
hoe vreemd het lot ons ergens brengt 

ik kijk jou aan, jij kijkt mij aan 
jij houdt van mij, ik houd van jou 

 
als de portieren openzwaaien 

en ontelbaar vele ogen 
zich vergapen aan hun goden 

die dat helemaal niet zijn 
gewoon een man, gewoon een vrouw 

die hand in hand een rode loper 
aan hun neus voorbij zien gaan 

hoe vreemd het lot ons ergens brengt 
maar hoe dan ook en waar of niet 

wij zijn de sterren van de nacht 
wij zijn de sterren van de nacht 

 
wij zijn de sterren van de nacht 
wij stralen liefde uit en kracht 

jij houdt van mij, ik houd van jou 
gewoon een man, gewoon een vrouw 
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niemand kan ons zien 

behalve wij elkaar 
niemand kan ons kussen 

behalve wij elkaar 
niemand kan ons aaien  

behalve wij elkaar 
en niemand kan ons naaien 

behalve wij elkaar  
in een witte limousine 

met de ramen geblindeerd 
 

wij zijn de sterren van de nacht 
wij stralen liefde uit en kracht 

jij houdt van mij, ik houd van jou 
gewoon een man, gewoon een vrouw 

  
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 
we zijn vergeten dat we eigenlijk aan het rijden zijn 
want het lijkt net of we zachtjes aan het glijden zijn 

 


