
Ons Dorp – Fratsen 
 
 
            F                   Bb             C                    Bb 
En we zitten aan de bar en we drinken glazen bier 
            F                 Bb                        C                    Bb 
En we praten over bendjes, bandjes, balen als een stier 
            F               Bb             C                    Bb 
En het weer, elke keer, over missers in 't verkeer, 
            C                        Bb                     F       -stop- 
dragen voor uit Herman Finkers' laatste show en zie, de sfeer 
               F                  Bb                               C                            Bb 
Stijgt ten top, Tommy Cooper valt, maar het doek gaat nog niet dicht 
            F                    Bb                   C                     Bb 
En we lachen ons te barsten om de dooie die daar ligt 
          F                  Bb            C                Bb 
En in China rijden tanks over honderden chinezen 
                 F                           Bb            C                             Bb 
't Zal voor hen wel een soort rem op de bevolkingsaanwas wezen 
                     F                  Bb                   C                  Bb 
En we gaan dobbelen en gieren 't uit bij elke domme worp 
       C                 Bb 
Het leven is niet moeilijk 
 
            F   Bb          C        Bb 
In ons dorp, zijn wij gelukkig 
           F   Bb           C                     F 
In ons dorp, zijn wij gelukkig in ons dorp? 
 
solo 
 
En de straten zijn hier schoon en de straten zijn hier leeg 
En een ieder weet precies wie hier de laatste baby kreeg 
En van wie en waarom en ook hoe het is gebeurd 
Maar of de vrouw ook heeft genoten daar heeft niemand van geheurd 
Da's ook niet netjes om te vragen, want ze leed al zoveel pijn 
Volgens de bakker was de vader net zo teder als de trein 
Die al jaren zeer angstvallig een bezoek aan het dorp vermijdt 
En het dorp is dus gevangen in de tijd 
En raakt nu al z'n jongeren kwijt 
Totdat het zover is vergrijsd 
En één groot kerkhof is verrijsd 
eén groot kerkhof is verrijsd 
 
In ons dorp zijn wij gelukkig 
In ons dorp, zijn wij gelukkig in ons dorp ? 
 
          Dm                                           C 
En de jongens spelen voetbal en de meisjes met elkaar 
               Bb                         C 
Toch zijn homofielen en lesbiennes vreselijk raar 
              Dm                                          C 
Dus die zijn bij ons in 't dorp slechts te tellen op de hand 
        Bb  -stop-                                                                      C  -stop- 
Van Jan, die met zijn hand in de zaagmachine was beland 
              F                        Bb                     C                            Bb 
En da's statistisch onverklaarbaar of misschien wordt het ontkend 
             F                        Bb                               C                         Bb 
Net als incest, drugs, of vreemdgaan wat men hier dus ook niet kent 
         F           Bb                      C                 Bb 
In dit o zo zo sociale menslijk samenleefverband 
 



 
 
C           Bb                  C 
Alles is oké op 't platteland 
Alles is oké op 't platteland 
Alles is oké op 't platteland 
                 Bb       C 
Alles is oké 
 
In ons dorp, Zijn wij gelukkig 
De ogen dicht, Zijn wij gelukkig 
Doe maar normaal, dan doo'j al gek zat !, Zijn wij gelukkig 
De bakker verkoopt alleen wit brood, Zijn wij gelukkig 
Da's neet racistisch, da's 'n dom deer, Zijn wij gelukkig 
Weg met de import, Zijn wij gelukkig 
Lang leve het toerisme, Zijn wij gelukkig 
Een dorp is een dorp is een dorp is een dorp 
Is een dorp is een dorp is een dorp is een dorp 
F              Bb           C  -stop- 
 Wij zijn oké 
 
Maar zijn wij ook gelukkig ? 


