
Allemaal - Wim Soutaer 
 
Strofe 1 Veel te vaak gezworven 

In het holst van de nacht 
Mezelf te vaak bedrogen 
Teveel afgewacht 

PATROON 1 

Maar genoeg is genoeg 
Dit wil ik niet meer 
Dit wordt voor ons de ommekeer 

PATROON 2 

 

Strofe 2 Overal gekeken en overal gezocht 
Alles vergeleken en alles terug verkocht 

PATROON 1 

Maar genoeg is genoeg 
Dit wil ik niet meer 
Dit wordt voor ons de ommekeer! 

PATROON 2 

 

Refrein We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja we omarmen het leven 
Met een lach op ons gezicht 
We komen samen in hetzelfde verhaal 
En genieten van het leven 
Allemaal 

VRIJ DANSEN  

! na zon gaan we 2x 
klappen 

 

Strofe 3 Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd 
Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond 

PATROON 1 

En ik zie het nu weer 
Alles komt goed 
We gaan een gouden tijd tegemoet! 

PATROON 2 

 

Refrein We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja we omarmen het leven 
Met een lach op ons gezicht 
We komen samen in hetzelfde verhaal 
En genieten van het leven 
Allemaal 

VRIJ DANSEN  

! na zon: 2x klappen 

 

BRUG Dit is de dag, dit is het moment 
Waar iedereen zich in herkent 
Dit is het vuur dat in ons brandt 

PATROON 3 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02XkgsSLw064gCYrF86FomCf3gU2A:1587211871209&q=Wim+Soutaer&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCzINbc0XcTKHZ6ZqxCcX1qSmFoEAHPTtxIcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj9zpD--PHoAhUksKQKHSiCCkUQMTAAegQIDRAF


 We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja we omarmen het leven 

VRIJ DANSEN  

! na zon: 2x klappen 

 

Refrein We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja we omarmen het leven 
Met een lach op ons gezicht 
We komen samen in hetzelfde verhaal 
En genieten van het leven 
Ah! 

VRIJ DANSEN  

! na zon: 2x klappen 

 

Refrein We gaan dansen in de zon 
Baden in het licht 
Ja we omarmen het leven 
Met een lach op ons gezicht 
We komen samen in hetzelfde verhaal 
En genieten van het leven 
Ja we genieten van het leven 
Allemaal 

VRIJ DANSEN  

! na zon: 2x klappen 

 

 
 

 


