
Sint ik vraag u – S01 
dit is het verhaal van kleine Joris 

 
Sint alsjeblieft lees dit even 
stond er in een kleine brief  
de schrijver was Joris pas zeven 
een verdrietig kind maar wel lief 
ik hoef van u dit jaar geen speelgoed, 
maar er is iets wat ik u vragen moet 
 
Refrein: 

Sint ik vraag u alstublieft, 
breng mijn pappie terug hij is zo lief 
het is hier zo stil ik mis hem zo 
'k hoef echt geen ander cadeau 
ja Sint ik vraag u alstublieft 
breng mijn pappie terug hij is zo lief 
het is hier zo stil ik mis hem zo 
'k hoef echt geen ander cadeau 

 
Een tijdje terug ging zijn pappie weg 
geen knuffel geen groet of een kus 
en mammie heeft toen aan haar zoon uitgelegd 
pap is erg moe, hij wil rust, 
maar stiekem schreef Joris een brief naar de Sint, 
want een pappie hoort toch bij zijn kind 
Refrein: 
 
Zijn mammie was vaak errug stil 
Joris wist, dit had zij nooit gewild 
en al stond zijn foto niet meer op de kast 
ze hielt nog wel steeds zijn kussen vast 
echt ze hadden ook samen veel pret 
toch huilde mam 's nacht vaak in bed 
Refrein: 



 
De 5e december was gekomen 
nooit was Joris zo verdrietig geweest 
want Sint had toch cadeaus meegenomen  
een cd en een bal, maar geen feest 
want met wie kon hij voetbal gaan spelen     
dikke tranen die vloeiden er velen 

 
maar toen ging de bel en daar stond hij 
Joris sprong hem meteen om zijn nek 
en zijn pap vroeg met trillende stem: 
"is er hier nog voor mij een plek" 

 
Sint ik schrijf u dank u wel 
mijn pappie en mam zijn weer een stel 
hij gaat nooit meer weg, echt dat is zo  
dit is mijn mooiste cadeau 
Ja Sint ik schrijf u dank u wel  
mijn pappie en mam zijn weer een stel 
hij gaat nooit meer weg, echt dat is zo.  
Dit is mijn mooiste cadeau 
hij gaat nooit meer weg, echt dat is zo.  
Dit is mijn mooiste cadeau 


