
6/4 02'38] Thommy Pattipeilohy: Hallo Oom Ferry, 
Hoop, dat u dit morgen leest. 
Want ik heb goed nieuws. 
Mijn rap heb ik vandaag afgekregen. 
Ik moest er veel over na denken bij de laatste eind couplet. 
Want het einde moet wel mooi zijn. 
Maar ook weer niet: saai!
Dus eind resultaat het woord:
A - Men.
[6/4 02'38] Thommy Pattipeilohy: April 1st. ‘20. (No Joke!). 

Couplet:

Als U daar bent, in de hoogte. 
In de hemel, daar zo boven. 
Wil ik vragen, 4 protection. 
Zij die ziek zijn, te om armen. 

Hen beschermen, tegen COVID...

Men wees sterk. 
Men wees dapper. 
Haal de kracht, uit je geloftes. 
De kracht, om voor de zieke, 
Voor je kind, of lid te zorgen. 

Men moet weten, 





Dat in tijde, 
Ook al is het nieuws ook slecht. 
God is hier in al ons harten..

Want;
Met elk ander, staan we sterk. 
Dat er zoveel zijn gevallen. 
In de maanden, tot April. 
Geef de hoop, niet zo maar op. 
Die dan denken; 

“Ik kan er niet meer tegen”
“Voor mij, wordt het Gwoon  te veel”

Break:

Het laatste waar je, op kan bouwen. 
Heb vertrouwen, ondersteuning. 

Familie, waar je thuis zit. 
De tijden die je door brengt, 

Zou er wat met jou gebeuren. 
Herinnering, aan fotoʼs. 
Die men, delen..
Niet vergeten..
Niet verliezen, uit je hoofd..





Alzheimer maakt het erger. 
Voor jeʼt weet, ligt gij hier dood. 

Refrein:

Zeg het even, niet vergeten. 
Hou de afstand, halve) meter. 
Niet op schoot of mili) meter. 
Gevolgen zijn het zwaarst..

Eerste kamer, Tweede kamer. 
Overheid, bepaald de regels..
Quarantaine, in je huis!

Tot ze zeggen, het is over. 
Wees gerust,  en blijf maar thuis. 

Couplet:

Ik hoop dat ieder, mens zijn best doet. 
Om te zorgen voor hun leven. 
Gezondheid boven alles, 
Wees dankbaar, volg de regels!
Zij die zorgen, dat zeʼt volgen. 
Het begrijpen van elkaar. 
Situaties zoals deze, 





Brengt ons samen..

Als deze ziekte, is vergaan. 
Kunnen wij, weer ademhalen.
Familie op bezoek,
Vrienden kunnen, weer gaan praten.
Neem je huisdier, naar het park. 
Om te kletsen, en te zuchten. 
Geen meters van ver af..

Corona word verleden tijd...!
Vervagen zal dat woord..

Men kan weer rustig worden, 
Zonder, dat gevoel van Spijt. 

Refrein:

Zeg het even, niet vergeten. 
Hou de afstand, halve) meter. 
Niet op schoot of mili) meter. 
Gevolgen zijn het zwaarst..

Eerste kamer, Tweede kamer. 
Overheid, bepaald de regels..
Quarantaine, in je huis!





Tot ze zeggen, het is over. 
Wees gerust,  en blijf maar thuis. 

Eind Couplet:

Laten wij een kaarsje branden. 
Voor die gene, zijn gegaan. 
De bescherming van De Here. 
Dank U wel, voor ons bestaan...

Here Christus, heeft geluisterd. 
Naar de zonden, van de mens...

Hij zal de zonden tot zich nemen...
Dat staat geschreven... A - Men!!!




