
Pand van Janna – Fratsen

(capo op 1)

intro: C Am C Am C Am G 'Hey'

C
Vaders van het dorp pas op
   Em
uw kind is niet meer veilig
       Am
in dat pand is niks meer heilig
         G                       G7
sinds de jeugd het heeft gekraakt

Sluit uw kind op in een kast
zodra u merkt dat zij 't daar leuk vind
naar de dokter met dat kind
maar houdt haar buiten heel goed vast

            Am       G              F         Em
want in het Pand van Janna rookt de jeugd mariuana
      G                  C C G
is uw kind zo aan de snuf
               Am              G               F             Em
men loopt daar spiernaakt door elkaar met rare dingen in het haar
         G                         C C G
maakt uw kind geen huiswerk maar luf
                 F         Em             F                   Em
daar spreekt men opruiende taal da's geen jeugd da's een schandaal
        F F F F F F F  G -stop-                C     Am C Am C Am G
laat uw kleine Johanna nooit naar het Pand van Janna

Moeders van het dorp pas op
uw kind is zo verdwenen
ze kan zo de benen nemen
anarchistje in de dop
is ze daar eenmaal beïnvloed
door de schande van de buurt
wordt ze zo van school gestuurd
is uw kindje niet meer goed

refrein F Em Am Em

   F             Em                Am           Em
En al wat hier gebeurt, gebeurt precies als overal
            F            Em              Am          G
er wordt verschrikkelijk gezeurd bekende dronkenmansgelal
      F              Em              Am               Em
af en toe zijn er problemen is het gesprek heel erg intiem
         F                 Em               Am              G
kun je gerust de tijd voor nemen er is toch niemand die het ziet
            F             Em         Am          Em
daar kun je zeggen wat je wil over jezelf en politiek
          F             Em               Am           G  -stop-
zet je de tijd eventjes stil tot aan het dagen van de kriek
                            C Am C Am C Am ......
en verder gebeurt hier niets..

In het Pand van Janna
rookt de jeugd mariuana..


