
(2x) Stop, niet verder, ga terug.  
Je gaat niet weg,  

je weet waarom ik je dit zeg.  
En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen.  

Maar sta me toe wat tegengas te bieden.  
Je bent mooi, je bent sterk. 

Je bent alles wat je wilt zijn schat.  
Behalve je werk.  

Je wilt alles, je werk en een carrière,  
plus een normaal bestaan,  
tussen twee haakjes dan. 
Paniek, ik zie je gaat hard,  

maar je vaart verraadt dat je iets in te halen hebt.  
Of iets wilt ontwijken,  
of iets voor wilt zijn.  

Je zegt: 'mijn pijn is van mij en het hoort erbij.'  
Stress, hoe duur is je succes? 

Steeds spiegelen en vergelijken, twijfelen.  
Wat doen we hier eigenlijk,  

wie hoort je?  
Je denkt: je kwetsbaarheid maakt zwak,  

dus terug naar die controle in een mannenwereld.  
En jij die supervrouw tussen allemaal kerels.  

En thuis ben jij de fixer.  
Zorgen voor alles.  

Online sterrenstatus.  
Zoveel wat je moet zijn,  
maar je laat niets vallen. 

(2x) Stop, niet verder, ga terug.  
Je gaat niet weg,  

je weet waarom ik je dit zeg.  
En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen.  

Maar sta me toe wat tegengas te bieden. 
Ze ziet zichzelf door de ogen van een ander.  

Ze ziet zichzelf niet als een prioriteit.  
Ik zie haar vlucht als snel gaande wijzers.  

Die bom zal ontploffen binnen afzienbare tijd.  
Ziek, als haar lichaam rust krijgt,  

dus ze rust niet. 
Op naar het volgende moment.  
En ik beken: ik sta aan de zijlijn,  
wil ingrijpen wil haar begrijpen,  

maar meissie is modern.  
Ze wil niet geremd worden. 

Alleen door liefde, ze krijgt niet genoeg.  
Nee, niet de manier die zij gedacht had,  

verwacht had op haar voorwaarde.  
Lieverd doe je ding,  

maar leer ook los te laten. Ik zeg je: 
(2x) Stop, niet verder, ga terug.  

Je gaat niet weg,  
je weet waarom ik je dit zeg.  

En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen.  
Maar sta me toe wat tegengas te bieden.  
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