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Ik pak mijn jas en mijn tas 
De deur die gaat op slot 
Ik slaap vannacht bij m’n vader 

M’n moeder geeft me een kus 
En brengt me naar zijn huis 
Have fun, ik zie je weer later 

’t Is ingewikkeld soms 
Dat heen en weer gereis 
Maar toch zijn we vaak samen 

Er is maar één ding dat telt 
We houden van elkaar 
Al zijn we niet altijd samen 

Ooooh 
Soms doet het een beetje pijn 
Ooooh 
Om niet meer bij elkaar te zijn 

Maar ik weet 
Ik ben niet alleen 
Ik heb elke dag 
Veel liefde om me heen 

M’n vader, m’n moeder 
M’n broertjes en m’n zusjes 
M’n opa, m’n oma 
M’n neefjes en m’n nichtjes 

Ik weet  
we houden van elkaar 
Als het moeilijk wordt  
staan ze altijd voor me klaar 
Ik kijk in de spiegel 

En ik zie ze daar 
Voor altijd verbonden 
’t Zit in ons DNA 
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Heb zin in volgende week 
Ik tel de dagen al 
Want dan ga ik naar m’n oma 

Ik zie haar één week per jaar 
Ik vind het veel te kort 
Maar we bellen echt zo vaak 

’t Is ingewikkeld soms 
Dat ze wat verder woont 
En ook al zijn we niet samen 

Heb zin in volgende week 
Ik tel de dagen al 
Want dan ga ik naar m’n oma  

Ooooh 
Soms ben ik teleurgesteld 
Ooooh  
Maar het enige dat telt 

Ik weet 
Ik ben niet alleen 
Ik heb elke dag 
Veel liefde om me heen 

M’n vader, m’n moeder 
M’n broertjes en m’n zusjes 
M’n opa, m’n oma 
M’n neefjes en m’n nichtjes 

Ik weet 
We houden van elkaar 
Als het moeilijk wordt 
Staan ze altijd voor me klaar 

Ik kijk in de spiegel 
En ik zie ze daar 
Voor altijd verbonden 
’t Zit in ons DNA 

Ooooh 
Soms doet het een beetje pijn 
Ooooh  
Maar ze krijgen ons niet klein 
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Want ik weet 
Ik ben niet alleen 
Ik heb elke dag 
Veel liefde om me heen 

M’n vader, m’n moeder 
M’n broertjes en m’n zusjes 
M’n opa, m’n oma 
M’n neefjes en m’n nichtjes 

Ik weet 
We houden van elkaar 
Als het moeilijk wordt 
Staan ze altijd voor me klaar 

Ik kijk in de spiegel 
En ik zie ze daar 
Voor altijd verbonden 
’t Zit in ons DNA 
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