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'' Skr7 fu 1/o/,* ' /7aas{nic/4 .

1angs de weg, zotn boom, zorn hele schone
Eakkenspel en mooi e groene kronen.
van rust, een huis voor veel klein leven
soms naar benee, dat kan ook wel eens kleven.

door 1uis, door 1uis, door 1uis, door luis j

(t<tein koor)
E; staat een I inde
een grote stam met
Het is een monument
zacht druppelt dauw

(groot kooJ)
Door luis, door'l uis, door
Dat kleeft en plakt
op autol ak
1e ziet geen fluit
meer door je ruit
Dus dagel ijks boenen
dat is niet te doen hè
Dus zaag die boom snel om

is, door luis ?lu
bis
bis
bis
bis
bis
bis
en geen luis zal ons nog deren.

(g root koor)
Er Ïl!]t geen enkel mens op aard, die niet ernaar zal streven
de ongemakken der natuur te- leheersen i n zrn I even '
Het zïjn de wondrren de. t"ïhniek die ons het meest bekoren
zii bieden comfort en geluk en strelen oog en oren'

Techn i ek, techn i ek, techn i ek, techn i ek. b i s

Dat dient de mens bis
creërd zijn wens bis
men vindt wel iets bis
het staat voor niets bis
het is niet te snappen bis
is niet meer te vatten bis

(t<lein koor) Kom kijk snel om je heen en qeniet nog rnaar heel even.


