Pappa
CGFG
Break: C Cmaj7 F G
Mijn vader ging vaak vissen
Dat deed ie voor z’n rust
Hij zat wat met z’n hengel
Het was zijn leven en zijn lust
Aan zacht stromend water
Zat hij in de buitenlucht
En op een dag ging hij weer
maar hij kwam niet meer terug
Ik was niet groot genoeg nog lang niet af
Maar jij ging dood
Echt veel te vroeg droeg ik je naar je graf
Toen jij was verdwenen
Verdween de rest met je mee
Harten versteenden of
Verdronken in een tranenzee
Gestorven ik wist niet wat dat was
Komt pappa niet terug dan mam
in de kast hangt toch z’n jas
Er klinken holle frasen
En het is verschrikkelijk koud
Ze gebruiken heel veel woorden
Het gaat steeds over jou
Maar ik wil het voelen niet die woordenbrij
Ik wil bij de pijn
Maar het lijkt niet de bedoeling om daar echt bij te
zijn
Ze hebben het over de hemel
En wijzen naar de lucht
Zo hoog kan ik niet klimmen
Dus pappa kom maar terug
Och pappa lieve pap ik was een kind
Ik was dapper
Maar ik wist niet en dat ik je kon vinden in de wind
Ik blijf maar naar je zoeken
Tracht je te vinden in elke man
Ook al weet ik uit de boeken
Dat dat absoluut niet kan
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Ik had je nodig ik was nog klein
Het was echt niet overbodig geweest
Om nog een Cjd jouw kleine meid te zijn
Ik herinner niet je handen
Ik ken niet eens je stem.
Maar ik was heel graag bij je
Ik heb je veel te kort gekend
Het was zo leeg opeens ik was iets kwijt
ik snapte niets van wat ze zeiden
En al helemaal niet van ‘voor alCjd’
Ben je voor alKjd vissen pap
Heb ik het niet gesnapt
Ga ik je voor alKjd missen pap
Ben je uit mijn ﬁlm gestapt
Ik zou graag weer eens jouw armen en je schoot
Dat je me draagt door de tuin en zet op je brommer
Maar jij bent dood.
Ik zou graag weer eens jouw armen en je schoot
Dat je me draagt door de tuin en zet op je brommer
Maar ach ik ben te groot
Ben je voor alKjd vissen pap
Heb ik het nog steeds niet gesnapt
Ga ik je voor alKjd missen pap
Ben je uit mijn ﬁlm gestapt

