
Ha ha ha, je vader 

Mijn vader die is dominee, daar word ik mee gepest 

ziezo de zondag zit erop je vader kan weer naar nest 

en roep ik snotverdomme, dan wijzen ze me na! 

dan zeggen ze niet vloeken anders gaan we naar je pa 

 

Papapapaaaaa 

 

(refrein) 

hahaha je vader ha je vader die is gek je bent zelf al niet zo lekker maar je vader is nog gekker ja je vader is nog 

gekker dan gek 

 

Mijn vader die is schoolhoofd,en daar word ik mee gepest. 

hèhè waarom zijn jouw raporten beter dan die van de rest? 

en als ik wordt bevorderd dan zeggen ze welja, ze snapt er wel geen bal van maar wat wil je met zo`n pa  

 

Papapapaaaaa 

 

(refrein) 

hahaha je vader ha je vader die is gek je bent zelf al niet zo lekker maar je vader is nog gekker ja je vader is nog 

gekker dan gek 

 

Mijn vader die is wijkagent, daar word ik mee gepest 

kijkkijk het zoontje van de smeris en wat doet ie braaf zijn best. 

ik wordt dan wel eens driftig maar als ik schop of sla dan roepen ze ME'er je wordt net zoals je pa 

 

Papapapaaaaa 

 

(refrein) 

hahaha je vader ha je vader die is gek je bent zelf al niet zo lekker maar je vader is nog gekker ja je vader is nog 

gekker dan gek 

 

Mijn vader trekt de aandacht,dat prikkelt op protest  

haha we hebben aan die vader van jou allemaal de pest 

dan huil ik of dan vecht ik dan schaam ik me maar plots 

is alles uit en over en ik ben alleen maar trots 

 

HAHAHAHA TROTS 

 

(refrein) 

hahaha je vader ha je vader die is gek je bent zelf al niet zo lekker maar je vader is nog gekker ja je vader is nog 

gekker dan gek 

 

Maar mijn vader is mijn vader HOU JE BEK 

 

HOU JE BEK 


