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Originele toonsoort: G 
 
 

Intro:  G  C D 
 
G 
Daar ben je weer, alweer een keer, niet gevraagd en toch gekomen, een mens in nood, het bier  
           C                                     C/B            Am   
slaat dood, de kraaien in de bomen vliegen op, verschrikt. Ik zie een uil die zich in een muis  
  D          G 
verslikt, een varken stikt in zijn eigen braaksel, opgewekt door jouw veel te grote bek 
 
Kleine kinderen moeten huilen, ouwe mensen willen schuilen, heel de wereld hoor je zuchten: 
ze willen weg, ze moeten vluchten, bij de aanblik van jouw rotkop gaan ze op de loop, 
halsoverkop, op zoek naar rust en zonneschijn waar niet van jouw soort hufters zijn. 
 
Em     D  C  G 
Iedereen staat in de schaduw want jij staat in de zon, je hebt je hoofd zo groot (2x) 
D  C     D  C     D   C    
lalalalalal... 
 
Intro: 
 
Dat hoofd is één groot wonder, daar hoort echt die speknek onder, om dat echo te kunnen 
dragen vergt veel moed en sterke magen, om telkens weer, keer op keer, jouw lulverhalen aan 
te horen. De goede smaak had ATV op de dag dat je werd geboren. 
 
Op 't bord pal voor je kop staat dat dit land hier veel te vol wordt, nou rot dan op, ga naar de 
zuidpool, de blanke top der duinen wacht op jouw, met je ego in de stervenskou, schilder de 
pinguïns arisch wit, geniet maar van jezelf als je bevroren op een ijsschots zit. 
 
Refrein: 
 
Intro: 
 
            G                                            D/F# 
Als de klootzakken verdwijnen is er ruimte voor de rest, 
           Em                 D 
Geen plakband meer op schiphol, geen asiel en geen arrest. 
             C     G 
Als we allemaal iets opschuiven dan kan iedereen er in, 
              A            D                       C  G/B  Am 
en wie daar niet tegen kan die wordt zelf maar vluchteling. 
D       C  G/B  Am 
die wordt zelf maar vluchteling. (3x) 
 
Em     D  C  G 
Iedereen staat in de schaduw want jij staat in de zon, je hebt je hoofd zo groot (4x) 
D  C     D  C     D   C    
lalalalalal... 
 
Intro:  (end on G) 
 


