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Eruit 

 

Sta dan op 

Ga dan 

Toe dan 

Doe dan 

Kom op 

Sta op 

Ga! 

Op! 

Dan! 

Opstaan 

Kom op 

Toe maar 

Kom maar 

Ga maar 

Sta maar op 

Sta nou maar op 

Kom nou maar 

Toe nou maar 

Op nou maar 

Kom op! 

Vooruit 

Eruit 

Kom ik er alsjeblieft uit 

Kom ik er nou alsjeblieft uit 

Eruit 

Eruit 

Sta dan op 

Ga dan 

Toe dan 

Doe dan 

Straks heb ik haast 

Misschien heb ik het al 

Haast 

En honger 

Haast en halve maatregelen 
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Haast en de hang naar zelfmedelijden 

Haast en de schildpad 

Het moet 

Eruit eruit zei Duimelot 

Sta dan op 

Ga dan 

Toe dan 

Doe dan 

Ik stond op en zag dat het goed was 

Ik kwam eruit en had het koud 

Ik was op en eruit en ik wilde terug 

Ofzo 

Kom op nou 

Eruit 

Sta op 

Ga weg! 

Hou op 

Sta op 

Eruit 

Sta nou toch op 

Kom er nou toch uit 

Doe dan toch nou 

Toe dan nou toch 

Vooruit 

Ik kan altijd nog 

Eigenlijk nog 

Maar dat komt wel 

Gaan en staan voor staan en gaan en gaan en op en go 

Get up 

Get up get up get up 

Ga op 

Sta op 

Eruit 

Vooruit 

Gaan 

Maar ik kan toch niet 

Maar ik kan nog niet 
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Ik kan niet toch en nog 

Straks 

Dan moeten dingen snel 

En als ik nu niet 

Dan toch straks 

En nu wil ik eruit! 

Of nee 

En nu moet ik eruit! 

Sta dan op 

Ga dan 

Toe dan 

Doe dan 

Kom op 

Sta op 

Voor de koning 

Toon eens wat respect 

We gaan sluiten 

De krukken op de bar 

TL aan 

Ongezelligheid in overvloed 

Dan nu toch wel 

Nu wil je toch wel 

Nu ga je er toch uit 

Kom op! 

Ik ga hoor 

Ik doe het 

Niet 

Nee 

Hoewel 

Alles kent meerdere zijdes 

Maar nu even niet 

Dat mag ook wel eens 

Want weet je nog die keer, 

Toen de hijskranen op giraffen leken? 

En die dingen met die poten, dat waren spinnen. 

Maar nu zijn het hijskranen en graansilo’s 

Dus kom nou maar 
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Sta nou maar op 

Toe nou maar 

Op nou maar 

Hoe erg kan het zijn? 

Eigenlijk 

Nou 

Eigenlijk erg 

Soms is er gewoon geen zin 

Dat heb je 

Of anders wel genoeg  

Ik hou me tegen 

Mijn hoofd 

Daar zit iets in 

Ja toch 

Kom je mee? 

Dan gaan we 

Er is feest 

Met Hemataart 

En een kring koffie 

Ik kom zo hoor 

Echt 

Zo 

Gewoon de voeten plat 

Benen erop 

En dan de rest 

Sta dan op 

Ga dan 

Toe dan 

Hé jij daar 

Luister je al wel? 

Gehoorzaam gleed hij en deed hij wat ik zei 

Soms 

Aaah! 

Hm 

Huh? 

O ja, stom zeg 

En nu is het genoeg 
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Nu zijn we het zat 

Geduld is een schone zaak 

Maarja 

Zat genoeg nu 

Op en eruit 

Nu 

Nu 

Nuhu! 

Te laat 

Het moment is voorbij 

Dat wordt wachten 

Morgen maar 

Morgen meer 

Of anders dan toch wel overmorgen 

Wellicht 

 

 

 

 

 


