SAFE FOREVER
Tekst en muziek: Remco Hakkert
Father, give my share of your goods; I leave you.
Father, I’ll try my luck somewhere else, I leave you.
Why, why should I wait and let this moment go by,
it would be such a waste of time.
There is so much to enjoy and there is so much to be done.
So much to discover, in a minuit I am gone, I’m gone.
Father, I hope that you understand; I leave you.
Father, life is there waiting for me; I leave you.
Why, why should I wait and let this moment go by,
it would be such a waste of time.
There is so much to enjoy and there is so much to be done.
So much to discover, I’m gone.
I let you go my son, altrought it hurts within me,
let you go my son, I hope you’ll be allright.
Just remember son; when things work out the wrong way,
I’ll be there with open arms,
yes I will catch you when you fall, I’ll be there!
Father, I hope that you understand; forgive me.
Father, hold me and don’t let me go, I need you.
Why, why should I leave and miss the joy you have planned.
It would be such a waste of time.
There is so much to enjoy and there is so much to be done,
so much to discover, I’m back!
I Hold you close to me and never let you wander,
hold you close my son, and never let you go.
We will celebrate, you’re back that’s all that matters.
Here I am with open arms, here I am with open arms,
hold you save in my embrase, nevere let you go, you’re mine!
I hold you close to me and never let you wander,
hold you close my son, and never let you go.
We will celebrate, you’re back that’s all that’s matters,
come to me; forever safe, forever safe.
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Vertaling
Vader geef mij mijn deel van uw bezit, want ik ga weg
Vader ik ga mijn geluk ergens anders zoeken, ik ga weg
Waarom, waarom zou ik wachten en dit moment voorbij laten gaan
Het zou zo’n tijdsverspilling zijn
Er is zoveel te genieten en er is zoveel te doen
Zoveel te ontdekken, binnen een minuut ben ik weg, ben ik weg.
Vader, ik hoop dat U begrijpt, dat ik weg ga
Vader de wereld wacht op mij, ik ga weg
Waarom, waarom zou ik wachten en dit moment voorbij laten gaan
Het zou zo’n tijdsverspilling zijn
Er is zoveel te genieten en er is zoveel te doen
Zoveel te ontdekken, ik ben weg
Ik laat je gaan mijn zoon
Hoewel het van binnen pijn doet
Ik laat je gaan mijn zoon
Ik hoop, dat het goed met je gaat
Maar herinner je, als het fout gaat
Dat Ik hier sta met open armen
Ja Ik vang je op, als je valt
Ik zal er zijn
Ik laat je gaan mijn zoon
Hoewel het van binnen pijn doet
Ik laat je gaan mijn zoon
Ik hoop, dat het goed met je gaat
Maar herinner je, als het fout gaat
Dat Ik hier sta met open armen
Ja Ik vang je op, als je valt
Ik zal er zijn, Ik zal er zijn.
Vader, ik hoop dat U het begrijpt, het spijt mij
Vader houd mij vast en laat mij niet meer gaan
Ik heb U nodig
Waarom, waarom zou ik weggaan
en de vreugde missen die U gepland heeft
Het zou zo’n tijdsverspilling zijn
Er is zoveel te genieten en er is zoveel te doen
Zoveel te ontdekken, ik ben terug!
Ik hou je dicht tegen mij aan
en laat je niet meer zerven
hou je vast mijn zoon en laat je niet meer gaan
Wij zullen vieren dat je terug bent
Dat is het enige wat telt
Hier ben Ik met open armen,
hier ben Ik met open armen
Houd je veilig in mijn omarming
Laat je niet meer gaan, je bent van Mij!
Ik houd je dicht tegen mij aan
en laat je niet meer zerven
hou je vast mijn zoon en laat je niet meer gaan
Wij zullen vieren dat je terug bent
Dat is het enige wat telt
Kom bij mij
Voor altijd veilig, voor altijd veilig.

