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Can you hear me? 

I look around me as I grow, 
I'd like to tell you all I know. 
I see life with all its energy, 
the city streets, the rush of time. 
This is my world, it's where I like to be, 
so much to see, so much to find. 
I sometimes sit and wait a while, 
I see the sun, it makes me smile. 
Can you see it? Can you see it too? 

I feel life with all its energy, 
the joy of waking ev'ry day. 
This is my world, it's where I like to be, 
so much to do, so much to say. 
I sometimes sit and feel the sun, 
its warmth is there for ev'ry one. 
Can you feel it? Can you feel it too? 

My world 's a silent one, 
but it's enough for me, 
I hear you through your hands, 
the movement sets me free, 
but it could be a special thing 
to hear your voice, to hear you sing. 
Can you hear me? Can you hear me too? 

I look around me as I grow, 
I'd like to tell you all I know. 
Can you hear me? 

Kun je me horen? 

Ik kijk our me heen als ik opgroei, 
ik wil je graag alles vertellen wat ik weet. 
Ik zie het leven met al zijn energie, 
de straten van de stad, de tijdsdruk. 
Dit is mijn wereld, daar wil ik graag zijn, 
er is zoveel te zien en zoveel te vinden. 
Ik zit en wacht soms een tijdje, ik zie de zon; 
ze doet me glimlachen. 
Kun jij het zien? Kun jij het ook zien? 

Ik voel het leven met al zijn energie, 
de vreugde van het elke dag ontwaken. 
Dit is mijn wereld. Daar wil ik graag zijn, 
zoveel te doen, zoveel te zeggen. 
Ik zit sours en voelde zon, 
er is warmte voor iedereen. 
Kun je het voelen? Kun jij het ook voelen? 

Mijn wereld is stil, 
maar voor mij genoeg. 
Ik hoor vreugde door je handen, 
De beweging nnaakt me vrij. 
Maar het zou iets bijzonders zijn 
om je stem te horen, je te horen zingen. 
Kun je mij horen? Kun je mij ook horen? 

Ik kijk our me heen als ik opgroei. 
Ik zou alles willen vertellen wat ik weet. 
Kun je mij horen? 
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