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A: ZEUR NIET  
 
Barbara
Als je moe bent
Als je oud bent
Als je rillerig en miezerig en koud bent
Als je man weer met een juffrouw op de pier zit
Als de echtelijke liefde je tot hier zit
Als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning
Als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning
 
Als je auto op een paal botst
Als de kat weer op de mat van het portaal kotst
Als je arm bent als een kerkmuis
Moet gaan dweilen in een werkhuis
Ja dat alles kan gebeuren
Zelfs in technicolorkleuren
Ga niet zeuren.
 
Vrouwen (melodie): 
Spring in de gracht
Of knip je haar af
Duw oude dametjes
Van het trottoir af
Maar zeur niet   (f# d  voor alten - d- a voor tenoren)
Zeur niet
Zeur niet
 
Trap om je heen
Wees nooit een dame
En gooi het theeservies
Dwars door de ramen



Maar zeur niet
Zeur niet
Zeur niet  
 
Mannen:  
Tjongejongejonge wat een toon  
Tjongejongejonge niet gewoon  

Vrouwen  
Doe dat allemaal  
Maak een grof schandaal  
Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet  
Zeur niet, zeur niet,
zeur niet!
  
B: VLUCHTEN KAN NIET MEER
Koor:
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe     (dames - as 
tenoren: c) 
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe 
Hoe ver moet je gaan  
 
Martin en Barbara:
De verre landen zijn oorlogslanden 
Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, 
toeristenstranden
Hoe ver moet je gaan? 
Vluchten kan niet meer
Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn 
instrumenten 
En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente



Koor:  
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar 
Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar 
We maken ons eigen alternatiefje 
Met of zonder boterbriefje 
M'n liefje, m'n liefje, wat wil je nog meer  

Vluchten kan niet meer  
vluchten kan niet meer
Mmmmm
 
C: OP EEN MOOIE PINKSTERDAG

Mannen (melodie - martin hoge partij) 
Op een mooie Pinksterdag
Als 't even kon  
Liep ik met m'n dochter aan het handje in het parrekie te kuieren 
in de zon
Gingen madeliefjes plukken, eendjes voeren, eindeloos
Kijk nou toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos  

Vader was een mooie held, vader was de baas
Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en 
Sinterklaas
Ben je bang voor 't hondje, hondje bijt niet
Papa zegt dat hij niet bijt
Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid
 
Als het kindje groter wordt, roossie in de knop
Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen "handen thuis en 
lazer op"
Heb u dat nou ook meneer, jawel meneer
Precies als iedereen



Op een mooie Pinksterdag 
Laat ze je alleen  
 

D: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen

Koor melodie:
Ik zou je 't liefste in 'n doosje willen doen
en je bewaren, heel goed bewaren
Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen
en telkens zou ik eventjes het deksel opendoen
en dan strijk ik je zo zachtjes langs je haren
Dan lig je in de watten en niemand kan erbij
Geen dief die je kan stelen, je bent helemaal van mij
 
Ik zou je het liefste in een doosje willen doen
en dan voorzichtig even kijken, heel voorzichtig even kijken
Dan telkens even kijken en een zoen
 
 
E:  Als je mekaar niet meer vertrouwen kan  
 
Solo
Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe
Ik wil naar Edam, naar mijn nicht toe
Maar de treinmachinist is een vreemde sardist
En die rijdt voor de gein naar Maastricht toe
Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein want
 
Allen:
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer



 

Martin:
Ik wil in de winkel wat kopen
Pak de lift in plaats van te lopen
Ineens staat hij stil en hoe hard je ook gil
Pas na vier dagen doen ze  em open
Ik denk wel even na, voor ik daar weer binnen ga
 
Allen:
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer  
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Waar blijf je dan? Zo is het toch meneer!?
Als je mekaar niet meer vertrouwen kan
Dan blijf je nergens meer



Country op z’n Hollands!? Jan Rot 
 
A. God dank voor het platteland  
(Thank God I’m a country boy)  

mannen melodie:  
Met leven als boer haal je zelden de krant
Je doet het op je klompen en je doet het met de hand
Met boerenbedrog of boerenverstand
Goddank voor het platteland
 
vrouwen melodie:  
Het leven gaat z’n gang en dan gaat het leven goed
We voeden een gezin op en we werken voor de poet
En als we iets niet mogen nou dan doe je hoe het moet
Goddank voor het platteland
  
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker
a       a   as   as as    as    as   as  a   a   a    f#  e  
e————————————————-d  c#
tenoren melodie (c#)  
 
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker     
idem  
 
Leven in de luwte is een leven lang lekker  
e   e    e   e  a  a    a  a     c#    c#     d  
c# ————e———— as      as      a  
Goddank voor het platteland     
allen melodie
 



Is het werk gedaan en de zon gaat omlaag     
Dan pak ik mijn fiedel of de zingende zaag  
Maar de kinderschaar slaapt zodat ik me gedraag    
Goddank voor het platteland
Ik speelde nog het liefste van de zon tot de maan  
Maar mijn god en m’n liefste, nee die doe je dat niet aan
Dus ik fiedel als ik kan, maar laat ‘m hele dagen staan 
Goddank voor het platteland
  
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker
En leven in de luwte is een leven lang lekker
Goddank voor het platteland 

B. Paulien 
Paulien, paulien, paulien, paulien  
c#         e          f#        es   e es c#  
c#         e          f#        F# as f#  e  
c#         e           f#       b   c# b  as (melodie)
 
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man  
c#  c#    b     
as   as   f#
Paulien, paulien, paulien, paulien
pak hem niet alleen omdat het kan

hij mompelt om je in zijn slaap
daar lig ik dan, totaal voor aap
en zie hoe hij wordt gekaapt, paulien               tenoren: PAULIEN:   
e  c#
ik weet dat hij in mum van tijd                                                      
c# as



die man van mij, zou zijn verleid  
maar je stort ons in de narigheid, paulien  
 
Jij hebt aan elke vinger tien
maar ik zou nooit meer liefde zien
hij is voor mij, die ene tien, paulien
ik zeg je dit van vrouw tot vrouw
mijn levenslot dat ligt bij jou
en wat je doet, is nu aan jou, paulien
  
Paulien, paulien, paulien, paulien 
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man  
Paulien, paulien, paulien, paulien
pak hem niet alleen omdat het kan
 
Paulien, paulien, paulien, paulien
ik weet het: alsjeblieft laat mij mijn man
Paulien, paulien, paulien, paulien
pak hem niet hoewel je dat wel kan
Paulien,
Paulien



Het Dorp - Wim Sonneveld 
 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart  
waarop een kerk een kar met paard 
een slagerij J. van der Ven.  
Een kroeg, een juffrouw op de fiets  
het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,  
maar 't is waar ik geboren ben.  
Dit dorp, ik weet nog hoe het was,  
de boerenkind'ren in de klas,  
een kar die ratelt op de keien,  
het raadhuis met een pomp ervoor,  
een zandweg tussen koren door,  
het vee, de boerderijen.  
 
Refrein:  
 
En langs het tuinpad van m'n vader  
zag ik de hoge bomen staan.  
Ik was een kind en wist niet beter,  
dan dat nooit voorbij zou gaan.  
 
Wat leefden ze eenvoudig toen  
in simp'le huizen tussen groen  
met boerenbloemen en een heg.  
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,  
het dorp is gemoderniseerd  
en nu zijn ze op de goeie weg.  
Want ziet, hoe rijk het leven is,  
ze zien de televisiequiz  
en wonen in betonnen dozen,  
met flink veel glas, dan kun je zien  
hoe of het bankstel staat bij Mien  
en d'r dressoir met plastic rozen.  



 
Refrein:  
 
En langs het tuinpad van m'n vader  
zag ik de hoge bomen staan.  
Ik was een kind en wist niet beter,  
dan dat nooit voorbij zou gaan.  
 
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar  
in minirok en beatle-haar  
en joelt wat mee met beat-muziek.  
Ik weet wel, het is hun goeie recht,  
de nieuwe tijd, net wat u zegt,  
maar het maakt me wat melancholiek.  
Ik heb hun vaders nog gekend  
ze kochten zoethout voor een cent  
ik zag hun moeders touwtjespringen.  
Dat dorp van toen, het is voorbij,  
dit is al wat er bleef voor mij:  
een ansicht en herinneringen.  
 
Toen ik langs het tuinpad van m'n vader  
de hoge bomen nog zag staan.  
Ik was een kind, hoe kon ik weten  
dat dat voorgoed voorbij zou gaan.


