
John ik wil niet dat je mij de rug toe keert--------- Nu heb ik je no - dig als een vriend.

Zie je niet dat ik nu in hel ver - keer? Oor - deel niet dat heb ik niet ver - dient.

Zijn werk en verder niets

een hel ver - keer



Hen - ry ik ver- oor- deel jouw mo - tie - ven niet, maar is dat wat je zoekt de pijn wel

waard? Het is als - of je al - les zo - maar ach - ter - liet, Je

luis - tert niet naar mij ziet geen ge - vaar. je hebt je



werk en ver - der niets je lijkt be - ze - ten door de dui - vel. Zo - als je

bent, was je nog niet. Nu lijkt je droom een gro - te twij - fel. Er is iets

vreemds, er is iets fouts. Ik zie op - eens dat je ver -

an - dert je bent niet meer zo - als van - ouds ik zie de



pijn in jouw blik. Waar is die

tijd, die je ver - trouwd, voor ie - der - een, en je om - ge - ving. Je had een

Ben ik en - - kel



Mijn werk en ver - der niets

plan, en koos een vrouw, je zag de we - - eld een be - le - ving. Je had een

doel, een goed ge - voel, jij wist toch steeds weer hoe te le - ven maar waar is

Ik weet heel goed,



dit doel wil ik niet.

nu jouw le - vens - doel? Je hebt je werk ver - der niets.

Va - der kom je weet heel goed dit gaat voor - bij. Nooit

Nooit heeft hij ver - zaakt



Em -ma je hebt niet be - gre - pen wat ik zei. Ik ben bang dat hij zij tijd ver-

doet. Hij is het spoor kwijt, dit is niet goed. Er wordt ge -

praat, men zegt hij gaat te ver. Hij sluit zich -



met de - ze waan -zin.zelf op en hij --- gaat maar door --------

Het is zijn

werk. Gun hem wat

'Tis meer dan werk, hij lijkt be - ze - ten, door de dui - vel.

in zijn we - reld - je en gaat door



tijd, wees niet be - perkt. Geef hem het voor - deel van de twij - fel

Dit gaat te

ver. Of wordt ik oud? Ik denk dat hij slechts van zijn



werk houdt.

Doe niet zo raar, je ziet het fout. Ik weet dat

hij van me houdt-----------------------------------------------

Hij heeft zijn



werk en ver - der niets, hij lijkt be - ze - ten door de dui - vel------

Em ma

Ben je en - - - kel,

Gun hem wat

tijd, wees niet be - perkt. Geef hem het voor - deel van de twij - fel

Em ma

jouw werk en ver - der niets?

Dit gaat te



ver, of wordt ik oud? Ik denk dat hij slechts van zijn werk houdt.

Ik weet heel goed,

Doe niet zo

En ik be - wijs als ik daar ooit de kans toe krijg.



Dit doel wil jij

niet.

raar, je ziet het fout. Ik weet dat hij van me

houdt

Nieuw is niet slecht, zo gaat ie - de - re

start.



Ik wacht tot het

Ik wacht tot het

El - ke nacht, vraag ik zacht, heeft hij zijn, taak vol - bracht?

El - ke nacht, vraag ik zacht, heeft hij zijn, taak vol - bracht?



is vol - - bracht

is vol - - bracht

Ik vraag zacht, is het vol bracht?

Ik ver - acht waar hij op wacht



Ik wacht tot het is vol - bracht

Ik wacht tot het is vol - bracht

El - ke nacht, vraag ik zacht, heeft hij zijn, taak vol -bracht? Ik ver - acht waar hij op wacht.

wacht. hier wacht.


