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Ga door nou 
 
Couplet;  
Stel dat je ouders zouden overlijden 
Vrienden, familie hebben medelijden 
Zelfmoord, misdaad, wie zou het weten? 
Een ding is zeker, je kan ze niet vergeten  
De grote liefde van je leven ben je kwijt 
Je denkt nu aan vroeger, waar is die goede tijd? 
 
Refrein; 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
 
Couplet;  
Mijn moeder kwam naar me toe, vertelde alles  
Over de miskraam die ze heeft gehad 
De tranen die ik zag, deden me pijn 
Waardoor ik alles om me heen vergat 
Mijn moeder zei:’je zult er wel een keer 
Overheen moeten komen 
Toch verschijnt mijn zusje altijd in mijn dromen 
In mijn dromen 
                
Refrein; 
Ik ga terug in de tijd 
Maar als ik jou zie word ik blij 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik sta er niet te vaak bij stil 
Doe gewoon wat ik wil 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
 
Couplet;  
Ik was pas 5 toen mijn ouders gingen scheiden 
Ze maakten veel ruzie, daarvoor moest ik lijden 
Ik veel had pech, maar ik kreeg een nieuwe vader  
Daar kon ik mee overweg 
Gelukkig maar want de grond 
Zakte onder me vandaan 
Door de scheiding ging ik anders in het leven staan! 
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Refrein; 
Ik ga terug in de tijd 
Maar als ik jou zie word ik blij 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik sta er niet te vaak bij stil 
Doe gewoon wat ik wil 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
 
Couplet;  
Ik was op de vlucht, kwam huilend naar dit land  
Waar ik woonde daar was iets aan de hand 
Ik keek naar de tv ik zag pijn en verdriet 
Dat is de reden dat ik mijn land verliet 
Mijn familie liet ik achter in mijn vaderland  
Het leek alsof ik in een film was beland 
Ik probeer te vergeten hoewel de pijn is gebleven 
maar toch zal ik doorgaan met leven 
 
Refrein; 
Ik ga terug in de tijd 
Maar als ik jou zie word ik blij 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik sta er niet te vaak bij stil 
Doe gewoon wat ik wil 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
 
Brug; 
Om wat er is gebeurd, heb ik getreurd 
Maar het leven gaat door dus ga ik ervoor!  
 
Refrein; met alleen de beat en handen klappen 
Ik ga terug in de tijd 
Maar als ik jou zie word ik blij 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik sta er niet te vaak bij stil 
Doe gewoon wat ik wil 
Ik ga door nou, ga door nou 
Ik ga door nou, ga door nou 
 


