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De Slang KOOR
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r' Eens waren er geen grenzen

I en geen verschil van toon
I bii stemmen, mensen, volkeren;
I Oat was toen heel gewoon.
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i Een hele oude alt weet nog

i hoe 't was in 't paradijs;
j er was volkomen harmonie,
f maar één was van de wijs.
L

De slang, de slang,
, È die subversieve slang,L \ ri ior die alles wat bekoorde

met sisklanken verstoorde.

Het paradijs dat komt wel weer,
misschien al volgend jaar;
dan zingen alle volkeren
in vrede met elkaar;
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i tenoren en Tsjetsjenen,
I sopranene en Armenen
I gaan samen klaverjassen
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*"a Koerden en met bassen
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Maar pas op voor de slang,
die subversieve slang,
die al dat ongeremde
op valse toon ontstemde.

Een Tamil tijgert zingend.
hij hoeft niet meer zo dringend
en is wat leuks begonnen
met zeven baritonnen.

Zoals het lang geleden was
zo zal het ooit weer zijn;
maar één zingt met gespleten tong,
dus leer van het refrein:

denk altijd aan de slang
die subversieve slang

' hU bl[ft op kansen loeren
om ons de mond te snoeren.

Joop Capelle
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