
Michiel Wals – Tranen van geluk 

Tekst: Michiel Music (www.michielwals.nl) 
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Genre: Nederlands, Upcoming, Love, Rock, Country 

Tijdsduur: Gebaseerd op 03:28. Maar dit kan door wat schuiven van tempo’s, tot c.a. 03:56 

 

COUPLET 1 

Leven met jou samen.. is, heel veel dingen druk, 

Was ik maar bij je vandaag, want ik mag je echt heel graag, 

We halen alles uit het leven.. ook, al duurt dat maar heel eventjes, 

Van nu tot aan het eind.. ik hoop, dat je nooit verdwijnt. 

 

REFREIN 

Je kan maar één ding winnen, ook al gaat het soms stuk, 

Dat is liefde zoals in zinnen, met tranen van geluk, 

Een leven vol emotie, een leven vol gevoel, 

Een leven met.. jou samen, dat is wat ik bedoel. 

 

COUPLET 2 

Ik kwam je ooit weer tegen, en vroeg je mee op stap, 

Je was nog heel verlegen, maar je vond me echt heel knap, 

We gingen kroegje in kroeg uit, ja samen met ons twee, 

Keken wij een.. mooie film, voor (een) enorm grote TV. 

Dagen en weken later, maanden gingen voorbij, 

We hadden het leuk samen, een kindje kwam eraan, 

Toch was het nog niet voldaan, er miste nog één ding,  

Dat had ik.. later bedacht, we gaan er tegenaan. 

 

REFREIN 

Je kan maar één ding winnen, ook al gaat het soms stuk, 

Dat is liefde zoals in zinnen, met tranen van geluk, 

Een leven vol emotie, een leven vol gevoel, 

Een leven met jou samen, dat is wat ik bedoel. 
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COUPLET 3 

We gaan op vakantie, naar een zonnig land, 

Het gaf me veel garantie, gouden ring ja in mijn hand, 

Ik vroeg je hier ten huwelijk, op onwijs mooi wit-zand strand, 

Jij zij vol… mondig ‘ja’, en gaf een zoen of twee. 

 

COUPLET 4 (‘rustig’ coupletje) 

In het leven gaan veel dingen mis, gaan veel dingen kapot, 

Er gebeuren vele leuke dingen, gaan ook veel dingen stuk, 

Maar toch huil ik… Tranen… ja tranen.. Tranen van geluk !!! 

 

REFREIN 

Je kan maar één ding winnen, ook al gaat het soms stuk, 

Dat is liefde zoals in zinnen, met tranen van geluk, 

Een leven vol emotie, een leven vol gevoel, 

Een leven met jou samen, dat is wat ik bedoel. 

Er gebeuren vele leuke dingen, gaan ook veel dingen stuk, 

Maar toch huil ik… Tranen… ja tranen.. Tranen van geluk !!! 

 

 

 

EXTRA ZINNEN 

Zoals een auto in een ongeluk, ja die gaat heel vaak stuk, 

Je was mijn beste maatje, mijn vriend mijn toeverlaatje, 

ontbijtje voor de boeg, 

een paar week te gaan, 

De volgende dag begon vroeg, ik kwam ergens achter, 

Ik wou het liefst weer gaan.. want, je verneukt de heleboel, 

Ik had van jou echt genoeg, wat had je mij misdaan?, 

Je bent vaak vreemdgegaan, en had er gewoon schijt aan…. 

Rustig coupletje extra 

We staan hier, op een vulkaan,  

Weg te kijken, naar de rode gloed, 

We lopen naar benee, 


