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G                               Em                   G                       Em 
Alsjeblieft hier is m'n lever, plak m'n hoornvlies op je bril 
                 G                          Am                  C                D 
Stroop het vel maar van m'n oren en neem alles wat je wil 
 
M'n volgerookte longen, je mag ze hebben voor het leven 
Alleen m'n rechter wijsvinger zal ik nimmer weg gaan geven 
M'n hart nog vol van liefde, 'k ruk 't voor je uit mijn lijf 
Neem van dit lichaam wat je wil als die ene vinger maar bij me blijft 
Want let maar op je zult het zien, lig ik eindelijk in de grond 
                                                                                                      G         Am 
Kan 'k nog steeds mijn rust niet vinden door het jeuken van mijn kont 
CDCDCDGAm 2X 
Yeah 
 
C                                       D 
Dit is het land van teveel, kantoren schieten uit de grond 
Em                                                           Am 
't Zijn verdomd de nieuwe kerken en dat jeukt me aan m'n kont 
C                                               D 
Ik hoor ze lullen over welvaart, koop een auto, voel je vrij 
G                                    Am                 C                      D 
Ik voel 't trillen van mijn anus, moet er met een vinger bij 
 
C                                      D             C                D 
Ik krab het vlees van m'n kont, alle bomen zijn bedrog 
                  G                        Am                       C                  D 
Want als je morgen wakker wordt, dan ligt die klote weg er toch 
(2x) 
 
Em                                   Am 
Naar buiten, naar buiten, we moeten naar buiten 
Waar de vogels, de vogels, in stereo fluiten 
Digitaal en op CD, door Philips aangebracht 
               G                             Am                        C                          D 
Dus als u denkt waar zijn de dieren, dan staat 't geluid gewoon te zacht 
 
C                                      C             C                D 
Ik krab het vlees van m'n kont, alle bomen zijn bedrog 
Want als je morgen wakker wordt, dan ligt die klote weg er toch 
 
Alles onder 't asfalt en de wereld is klaar 
En als er verder niks te doen is jaagt de mens maar op elkaar 
 
Ik ben voldaan, ik hoef niet meer, ik heb genoeg aan wat me drijft 
Dus kom maar halen wat je wil, als die ene vinger maar bij me blijft 
Want let maar op je zult 't zien, lig ik eindelijk in de grond 
Kan ik nog steeds m'n rust niet vinden door 't jeuken van m'n kont 


