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u i t s c h o t ! 
<   © Ronald Heiloo, 28 juli 2019   > 

 
een kamer vol visite 

ook de buren komen langs 
ook zij zijn arrivé 

zo niet nog niet alleen 
dan toch wel met z’n twee 

 
alles goed en wel 

de studies zijn gedaan 
de titels zijn bemachtigd 

de carrières zijn op stoom 
de huwelijken gesloten 
de auto’s worden groter 
de huizen zijn gekocht 
de bedjes zijn gespreid 

de kindjes zijn op komst 
een volgend’ generatie 
is al bijna weer aan zet 
zo zie je maar hoe snel! 

 
alles goed en wel 

ook al ontbreekt het ons aan niets 
toch ontbreekt er iets, ja tóch ontbreekt er iets 

en ook al heffen wij het glas 
op jouw en mijn succes 

toch ontbreekt er iets, ja tóch ontbreekt er iets 
 

waar zijn die rare gasten 
die soms wat doen maar nooit hun best 

waar zijn die rare gasten 
die niet meedoen met de rest 

die alleen maar profiteren 
voor de helft niet functioneren 

en van hun fouten nooit wat leren 
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uitschot! uitschot! 
we laten jullie leven 
uitschot! uitschot! 

maar dan bij voorkeur in de goot 
uitschot! uitschot! 

maak je maar geen zorgen 
uitschot! uitschot! 

want je gaat nog lang niet dood 
 

aangeschoten wild 
en katten in het nauw 

behoed je voor hun streken 
die uit rancune zijn gerezen 
je moet er niet aan denken 

dat ze vermomd als jou of mij 
aanschuiven aan tafel 

of gaan karren met jouw kar 
laten we dus wel zijn 

wat kun je hier nog mee? 
sluit ze uit en isoleer ze 

draai je hoofd om en negeer ze 
maar doe dat wel humaan 

want zeker in de pers 
houden we ‘t graag netjes 
en wie de lul is, is de lul 

 
uitschot! uitschot! 

we laten jullie leven 
uitschot! uitschot! 

maar dan bij voorkeur in de goot 
uitschot! uitschot! 

maak je maar geen zorgen 
uitschot! uitschot! 

want je gaat nog lang niet dood 
 

 


