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maar sommigen 
verschillen veel 
van de an deren .

Dat doet p ijn .

Wanneer je naar ons komt ,      leer je in  de  sp iegel k ijken .

Daar heb je hulp b ij  nod ig .
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But
Beautiful
     Who can say what love is?
Does it start in the m in d or the heart?
     
     Beautiful to take a chance
     
     Love is  tearful or it ’s gay ;
It ’s a problem or it ’s play ;
It ’s a heartache e ither way ,

But beautiful I  know .

 
Vr ij  naar Johnny Burke

On dertussen hebben we met je
thuisomgev ing ook een hele weg afgelegd .

In  de  sp iegel kan je nu an ders naar jezelf k ijken . Je bent klaar om terug te genieten van het leven .
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