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#CRASH 

CRASH en BOEM en PATS en PAUKENSLAG  Kortsluiting in zijn hoofd  KLAK TIK PETS KNOTS STOOT en MEP  

CRASH en BOEM en PATS en PAUKENSLAG     KLAK TIK PETS KNOTS STOOT en MEP  
CRASH  BOEM  PATS  PAUKENSLAG     KLAK TIK PETS KNOTS STOOT  MEP  

CRASH  BOEM  PATS  PAUKENSLAG     KLAK TIK PETS KNOTS STOOT  MEP  
        Kortsluiting           

                   
         in zijn hoofd          

 

KLOP van de hamer  OVER en OUT OVER en OUT OVER en OUT  Hij houdt Hij houdt Hij houdt  Hij houdt van haar Hij houdt van hout 

KLOP van de hamer  OVER en OUT OVER en OUT OVER en OUT      Hij houdt van haar  
KLOP   OVER en OUT OVER en OUT OVER en OUT       Hij houdt van hout 

KLOP   OVER en OUT OVER en OUT OVER en OUT       Hij houdt van hout 
       Hij houdt Hij houdt Hij houdt    

       Hij houdt Hij houdt Hij houdt    
       Hij houdt Hij houdt Hij houdt    

 

En de spin Daar is de spin weer  En hij huivert Hij beeft Het tintelt en siddert in zijn hoofd  KNAL en LAP en SMAK en STOMP 

        KNAL en LAP en SMAK en STOMP 

        KNAL  LAP  SMAK  STOMP 

        KNAL  LAP  SMAK  STOMP 

En de spin   En hij huivert Hij beeft Het tintelt en siddert          

   En hij huivert Hij beeft Het tintelt en siddert          

 Daar is de spin weer  En hij huivert Hij beeft Het tintelt en siddert in zijn hoofd         

 

KLOP van de hamer  OVER en OUT OVER en OUT  Hij houdt Hij houdt Hij houdt van haar Hij houdt van hout 

KLOP van de hamer  OVER en OUT OVER en OUT    Hij houdt van haar  
KLOP   OVER en OUT OVER en OUT     Hij houdt van hout 

KLOP   OVER en OUT OVER en OUT     Hij houdt van hout 
      Hij houdt Hij houdt   

      Hij houdt Hij houdt   
      Hij houdt Hij houdt   

 

 

Zonder schriftelijke toestemming van de auteur kan geen gebruik 
gemaakt worden van dit werk. Het is niet toegestaan het zonder 
meer te reproduceren of het aan het publiek mee te delen. 
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Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied   

Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied   

 Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied  

  Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied 

  Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied 

 Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied  

Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied Ze zagen de stammen Ze drogen de planken Ze zingen zijn lied   

 

boom wordt plank plank wordt bank plank wordt ta-fel plank wordt stoel boom wordt plank plank wordt bank plank wordt ta-fel plank wordt stoel Boom wordt plank 

boom wordt plank   plank wordt stoel   plank wordt ta-fel   

 plank wordt bank   boom wordt plank   plank wordt stoel  

  plank wordt ta-fel   plank wordt bank   Boom wordt plank 

  plank wordt ta-fel   plank wordt bank   Boom wordt plank 

 plank wordt bank   boom wordt plank   plank wordt stoel  

boom wordt plank   plank wordt stoel   plank wordt ta-fel   

 

plank wordt bang bang voor ta-fel bang voor stoel  BANG doet de tafel BANG doet de stoel  BANG en BOEM en BANG en BOTS 

plank wordt bang    BANG doet de tafel   BANG en BOEM en BANG en BOTS 

 bang voor ta-fel   BANG doet de tafel   BANG  BOEM  BANG  BOTS 

  bang voor stoel  BANG doet de tafel   BANG  BOEM  BANG  BOTS 

  bang voor stoel   BANG doet de stoel         

 bang voor ta-fel    BANG doet de stoel         

plank wordt bang     BANG doet de stoel         

 

STOMP in zijn maag SMAK in zijn face KLOP van de hamer OVER en OUT  En hij houdt Dat hij van haar houdt Dat hij van haar houdt Dat hij van haar houdt 

STOMP in zijn maag SMAK in zijn face KLOP van de hamer OVER en OUT   Dat hij van haar houdt   

STOMP  SMAK  KLOP  OVER en OUT      

STOMP  SMAK  KLOP  OVER en OUT      

        En hij houdt  Dat hij van haar houdt  

        En hij houdt  Dat hij van haar houdt  

        En hij houdt  Dat hij van haar houdt Dat hij van haar houdt 
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En hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft De zaag zingt De spijkers prikken De bijtel bijt En de kinderen huilen En het strand en de zee De golven Ze overwelmen hem 

En hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft De zaag zingt    En het strand en de zee   

En hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft  De spijkers prikken   En het strand en de zee   

En hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft   De bijtel bijt  En het strand en de zee   

    En de kinderen huilen   Ze overwelmen hem 

    En de kinderen huilen   Ze overwelmen hem 

    En de kinderen huilen  De golven Ze overwelmen hem 

 

En de zon steekt De wind waait En de meeuwen schreeuwen  en de SPIN Hij ziet de spin weer  En hjj wil stil Hij wil stil Hij wil stil en wil en wil 

En de zon steekt De wind waait      En hjj wil stil   

En de zon steekt De wind waait      En hjj wil   Hij wil stil en wil en wil 

En de zon steekt De wind waait      En hjj wil   Hij wil stil en wil en wil 

  En de meeuwen schreeuwen  en de SPIN     Hij wil stil  

  En de meeuwen schreeuwen  en de SPIN     Hij wil stil  

  En de meeuwen schreeuwen  en de SPIN Hij ziet de spin weer    Hij wil stil  

 

Hij wil hoe het was en hoe het was hoe het was toen zij van hem en hij van haar toen zij aan hem en hij aan haar en hoe het was toen hij voor haar en zij voor hem 

Hij wil hoe het was en hoe het was hoe het was toen zij van hem en hij van haar toen zij aan hem en hij aan haar en hoe het was toen hij voor haar en zij voor hem 

          

          

          

          

   toen zij van hem  toen zij aan hem  en hoe het was  en zij voor hem 

 

en hoe hij was en hoe zij was toen zij van hem en hij van haar toen zij aan hem en hij aan haar en toen zij was en toen hij was het zijn van haar het zijn van hem 

en hoe hij was en hoe zij was toen zij van hem en hij van haar toen zij aan hem en hij aan haar en toen zij was en toen hij was het zijn van haar het zijn van hem 

          

          

          

          

 en hoe zij was toen zij van hem  toen zij aan hem  en toen zij was  het zijn van haar het zijn van hem 
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en hij in haar en zij in hem en hoe het was toen hij van haar en zij van hem en zij niet meer van hem en hij nog wel van haar en zij van hem en hij van haar  

en hij in haar en zij in hem en hoe het was toen hij van haar en zij van hem  en hij nog wel van haar en zij van hem en hij van haar  

          

          

          

          

 en zij in hem en hoe het was toen hij van haar en zij van hem en zij niet meer van hem  en zij van hem en hij van haar  

 

BANG van hem BANG van hem BANG van haar en BANG van hem  OVER en OUT KLOP van de hamer en de SPIN hij ziet de spin weer  

BANG  BANG  BANG van haar en BANG   OVER en OUT KLOP van de hamer    

BANG  BANG  BANG van haar  BANG   OVER en OUT KLOP     

BANG  BANG  BANG van haar  BANG   OVER en OUT KLOP     

 van hem  van hem     van hem     en de SPIN   

 van hem  van hem     van hem        

 van hem  van hem     van hem      hij ziet de spin weer  

 

En hij huivert En hij twijfelt Zou hij vluchten? Of is hij al gevlucht? Zal hij missen? Of is hij al gemist? En gedeukt en geknakt verloren en verslagen 

          

          

          

En hij huivert En hij twijfelt Zou hij vluchten?  Zal hij missen?  En gedeukt en geknakt verloren en verslagen 

En hij huivert En hij twijfelt Zou hij vluchten?  Zal hij missen?  En gedeukt en geknakt verloren en verslagen 

En hij huivert En hij twijfelt Zou hij vluchten? Of is hij al gevlucht? Zal hij missen? Of is hij al gemist? En gedeukt en geknakt verloren en verslagen 

 

SLAG en PLOF en KNAK en DEUK  Het duizelt in zijn hoofd OVER en OUT OVER en OUT en hij hout hij hout  

SLAG en PLOF en KNAK en DEUK    OVER en OUT OVER en OUT    

SLAG  PLOF  KNAK  DEUK    OVER en OUT OVER en OUT    

SLAG  PLOF  KNAK  DEUK    OVER en OUT OVER en OUT    

        Het duizelt    en hij hout hij hout  

        Het duizelt    en hij hout hij hout  

        Het duizelt in zijn hoofd   en hij hout hij hout  
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de zaag zingt en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft de spijkers prikken en hij schuurt en hij schraapt 

 ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied  ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied 

de zaag zingt en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft de spijkers prikken en hij schuurt en hij schraapt 

 en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft  en hij schuurt en hij schraapt 

 en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft  en hij schuurt en hij schraapt 

  ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied 

  ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied 

  ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied ze zagen de stammen ze drogen de planken ze zingen zijn lied 

 

en hij schaaft de bijtel bijt en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft 

 Ze nemen hun hamers Ze scherpen hun bijlen Ze zoeken hun spijkers Ze roepen hem na 

en hij schaaft de bijtel bijt en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft 

en hij schaaft  en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft 

en hij schaaft  en hij schuurt en hij schraapt en hij schaaft 

 Ze nemen hun hamers Ze scherpen hun bijlen Ze zoeken hun spijkers Ze roepen hem na  

 Ze nemen hun hamers Ze scherpen hun bijlen Ze zoeken hun spijkers Ze roepen hem na  

 Ze nemen hun hamers Ze scherpen hun bijlen Ze zoeken hun spijkers Ze roepen hem na  

 

boom wordt plank plank wordt bank plank wordt deur een deur die klemt  boom wordt plank plank wordt trap een trap omlaag een trap die kraakt SssssssT! 

  plank wordt deur een deur die klemt    een trap omlaag  SssssssT! 

 plank wordt bank     plank wordt trap   SssssssT! 

boom wordt plank     boom wordt plank    SssssssT! 

boom wordt plank     boom wordt plank     

 plank wordt bank     plank wordt trap    
  plank wordt deur een deur die klemt    een trap omlaag een trap die kraakt  

 

een trap die leidt SssssT een trap die lijdt SssssT Hij lijdt in stilte STIL! Wees muis en stil stil stil - stil stil stil en stil en stil en stil 

 SssssT  SssssT  STIL!   - stil stil stil en stil en stil en stil 

 SssssT  SssssT  STIL!   - stil stil stil en stil en stil en stil 

 SssssT  SssssT  STIL!   - stil stil stil en stil en stil en stil 

een trap die leidt  een trap die lijdt    Wees muis en stil stil stil   

een trap die leidt  een trap die lijdt        

een trap die leidt  een trap die lijdt  Hij lijdt in stilte      
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een onbespeelde piano klinkt in zijn hoofd als gebalk zonder ezel houtworm zonder tanden een xylofoon zonder klank een lege vogelkast wind zonder waaien bries zonder zee 

      wind zonder waaien bries zonder zee 

     een lege vogelkast wind zonder waaien bries zonder zee 

   houtworm zonder tanden een xylofoon zonder klank een lege vogelkast wind zonder waaien bries zonder zee 

  als gebalk zonder ezel houtworm zonder tanden   wind zonder waaien bries zonder zee 

een onbespeelde piano klinkt  als gebalk zonder ezel    wind zonder waaien bries zonder zee 

 in zijn hoofd   een xylofoon zonder klank   bries zonder zee 

 

Zo stil  En hij mist haar en de bijtel bijt de lege vogelkast ONTPLOFT in zijn hoofd de krijsende meeuwen daar zijn de krijsende meeuwen weer en de SPIN hij ziet de spin weer 

Zo stil  En hij mist haar en de bijtel bijt de lege vogelkast ONTPLOFT      

    de bijtel bijt  ONTPLOFT      
    de bijtel bijt  ONTPLOFT      

        de krijsende meeuwen  en de SPIN  

        de krijsende meeuwen    
       in zijn hoofd de krijsende meeuwen daar zijn de krijsende meeuwen weer  hij ziet de spin weer 

 

BANG van haar BANG van haar BANG van haar en BANG van hem  KLOP doet de hamer  en hij schuu en hij schraa en hij schaa en hij wi en hij twij en hij hui 

BANG van haar BANG van haar BANG van haar en BANG   KLOP doet de hamer  en hij schuu en hij schraa en hij schaa en hij wi en hij twij en hij hui 

BANG van haar BANG van haar BANG van haar  BANG   KLOP   en hij schuu en hij schraa en hij schaa en hij wi en hij twij en hij hui 

BANG van haar BANG van haar BANG van haar  BANG   KLOP   en hij schuu en hij schraa en hij schaa en hij wi en hij twij en hij hui 

BANG  BANG  BANG   BANG van hem  KLOP       

BANG  BANG  BANG   BANG van hem  KLOP       

BANG  BANG  BANG   BANG van hem  KLOP       

 

en hij hou en hij hou OVER en OU OVER en OU OVER en de SPIN ze lacht hem uit   STEMMEN 

  OVER en OU OVER en OU OVER en  ze lacht hem uit  Man 1 

  OVER en OU OVER en OU OVER en    Man 2 

  OVER en OU OVER en OU OVER en    Man 3 

en hij hou en hij hou    en de SPIN   Vrouw 1 

en hij hou en hij hou        Vrouw 2 

en hij hou en hij hou        Vrouw 3 

 

©Wim Vercauteren 

 


