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Heerlijk even stoom afblazen 

houd je hoofd maar lekker koel 

en bedek gewoon je oren 

want dat geeft een goed gevoel 

even weg van alle drukte 

deze dag is echt voor jou 

en ik wil aan jou vertellen 

dat de Vader van je houdt 

Hij wil alle dagen geven 

echte blijdschap in je hart 

en als jij pardoes gaat fluiten 

fluit met vreugde, NIET TE HARD! 
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Soms zou jij graag willen fluiten 

fluit je mij toch weer terug 

omdat ik blijf rennen, springen 

ja vaak hoor ik zelfs een zucht 

en toch blijf je van mij houden 

als een vader van zijn kind 

God de Vader is jouw Helper 

jij verdient van mij een lint 

want jij bent voor mij de beste 

ja jij staat toch altijd klaar 

als jij fluit dan zal ik komen 

grapje toch, dat dacht je maar! 
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