
                                            Bijdezondag.nl    Bijdezondag.nl 

Dit ben ik  Musical Lover of Loser 

Ik voel dat 
Ik niet meer kan zijn 
Wat ik was, 
Hoe ik dacht 
Nee 
 
Ik wil meer, 
Want de twijfels die ik had 
heb ik niet meer 
Nee, ik ben meer 
Zoveel meer, veel meer 
 
Dit ben ik 
en de keuzes die ik maak bepaal ik zelf 
Dit ben ik 
en vanaf nu wil ik dat niemand daarmee helpt 
Dit ben ik 
Doe ik nu niks zal ik mezelf dat nooit vergeven 
Dit ben ik 
Want het gaat tenslotte om m'n eigen leven 
 
Oooh-oh-oh 
Oooh-oh-oh-oh-oh (8x) 
Ooh-oh-oh (16x) 
 
Dit ben ik (7x) 
 
Dit ben ik 
en de keuzes die ik maak bepaal ik zelf 
Dit ben ik 
en vanaf nu wil ik dat niemand daarmee helpt 
Dit ben ik 
Doe ik nu niks zal ik mezelf dat nooit vergeven 
Dit ben ik 
Want het gaat tenslotte om m'n eigen leven 
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