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Als jouw leven geen dag meer wat zin heeft met mij 
Nou ga dan 
En wat je gisteren nog zei, is dat nu echt voorbij 
Nou ga dan 
Als je denkt dat de tijd voor jou zinloos verstrijkt 
Elke dag steeds maar weer op die andere lijkt 
En de liefde van mij, jou dan toch niet bereikt 
Dan ga dan 
 
Ga dan, ( ga dan ) ik vraag het je, ga dan ( ga dan ) 
Als je beter kunt krijgen, dan moet je daar blijven, maar ga dan 
Vragen ( vragen ), ik stel je geen duizend vragen ( vragen ) 
Het komt toch nooit meer goed ook al mis ik je nu al dagen 
 
Als je vindt dat je graag ergens anders wilt zijn 
Nou ga dan 
En het lijkt je daar beter, je vindt het er fijn 
Nou ga dan 
Ik begrijp het niet goed, daarom valt het me zwaar 
Dat je straks niet meer thuis komt, dat vindt ik wel raar 
Nou dan worden die praatje van jou toch nog waar 
Dus ga dan 
 
Ga dan, ( ga dan ) ik vraag het je, ga dan ( ga dan ) 
Als je beter kunt krijgen dan moet je daar blijven, maar ga dan 
Vragen ( vragen ), ik stel je geen duizend vragen ( vragen ) 
Het komt toch nooit meer goed, ook al mis ik je nu al dagen 
 
 
 
 
 



Als je denkt dat die ander belangrijker is 
Nou ga dan 
En het kan jou niet schelen, hoeveel ik je mis 
Nou ga dan 
Als je mij ooit gaat missen, dan krijg je berouw 
Ooit beloofde je mij toch die eeuwige trouw 
Het had mooi kunnen zijn, maar het lijkt nu voorbij 
Dus ga dan 
 
Ga dan, ( ga dan ) ik vraag het je, ga dan ( ga dan ) 
Als je beter kunt krijgen, dan moet je daar blijven, maar ga dan 
Vragen ( vragen ), ik stel je geen duizend vragen ( vragen ) 
Het komt toch nooit meer goed ook al mis ik je nu al dagen 
 
Vragen ( vragen ), ik stel je geen duizend vragen ( vragen ) 
Het komt toch nooit meer goed, ook al mis ik je nu al dagen 
 
 
Lengte: 3.45 min. 


