NOWHERE MAN

NERGENSMAN

He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for nobody
Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?
Nowhere man please listen
You don't know what you're missing
Nowhere man, The world is at your command
He's as blind as he can be
Just sees what he wants to see
Nowhere man, can you see me at all
Nowhere man don't worry
Take your time, don't hurry
Leave it all till somebody else
Lends you a hand
Ah, la, la, la, la
Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?
Nowhere man please listen
You don't know what you're missing
Nowhere man, The world is at your command
Ah, la, la, la, la
He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for nobody

Hij is een echte nergensman
Zittend in zijn nergensland
Maakt al zijn nergensplannen voor niemand
Heeft geen standpunt
Weet niet waar hij naartoe gaat
Is hij niet een beetje zoals jij en ik?
Nergensman, luister alsjeblieft
Je weet niet wat je mist
Nergensman, de wereld staat voor u klaar
Hij is zo blind als hij maar kan zijn
Ziet gewoon wat hij wil zien
Nergensman, kun je me helemaal zien
Nergensman maak je geen zorgen over
Neem je tijd, haast je niet
Vindt het allemaal wel goed tot iemand anders
Je een handje helpt
Ah, la, la, la, la
Heeft geen standpunt
Weet niet waar hij naartoe gaat
Is hij niet een beetje zoals jij en ik?
Nergensman, luister alsjeblieft
Je weet niet wat je mist
Nergensman, de wereld staat voor u klaar
Ah, la, la, la, la
Hij is een echte nergensman
Zittend in zijn nergensland
Maakt al zijn nergensplannen voor niemand
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