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Kom maar bij mij  Marco Borsato 
 
Kom maar bij mij 
dan zet ik alles opzij 
kom maar bij mij 
huil lekker uit 
en laat je tranen vrij 
 
Zeg maar even niets 
laat je ongedwongen gaan 
stort je hart maar uit 
en maak een einde aan je pijn 
 
kom maar bij mij 
slik nou je tranen niet door 
want als je je uit hier zo bij mij 
lucht dat je even op 
dus kom maar even hier 
en vertrouw me nou maar blind 
open als een kind 
misschien vergeet je je verdriet 
 
hou me maar vast 
en vertel me wat er is 
ga je verdriet niet uit de weg 
kom maar bij mij 
voel je maar vrij 
als je je pijn met me deelt 
kom maar bij mij 
ik droog je tranen 
als je je openstelt 
 
praat maar van je af 
wat er met je is gebeurd 
alles kan ik aan 
dus als je wilt schuilen 
kom maar bij mij 
 
ik doe alles om je te troosten 
wil een vriend voor je zijn 
ik doe alles om je te helpen 
ja dan deel ik de pijn 
 
kom maar bij mij 
kom in m'n armen 
 
echt ik voel zo met je mee 
kom maar bij mij 
als je kunt delen 
huilen we met z'n twee 
praat maar van je af 
wat er met je is gebeurd 
alles kan ik aan 
 
dus als je wilt schuilen 
als je wilt huilen 
kom maar bij mij 
als je wilt schuilen kom maar bij mij 
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