
Autokerkhof (1988) Miel Cools 
 muziek: Miel Cools – tekst: Louis Verbeeck 

Voorspel: D Bm Em A 

    D         Bm          Em      A 

Ik heb je ontmoet op een zonnige dag 

       G           A         D 

aan de achterkant van een illusie, 

                  Bm           Em          A 

ik wist het, jij had nog veel meer dan ik zag, 

        G       A            D 

wij besloten direct tot een fusie. 

    A7              D          Bm 

Ik heb je een p.v.b.a. voorgesteld 

    A7                   D 

op basis van twee chromosomen, 

     A7                    D        Bm 

die heeft m'n computer precies nageteld, 

       Em         A                D 

en je loopt barrevoets door mijn dromen. 

           D         Fism         Em 

Ga met me mee op het autokerkhof wonen, 

          C             Bes       A        D 

in de restanten van die welvaartsmaatschappij, 

                          Fism             Em 

je krijgt van mij een onbeperkt aantal hormonen, 

                 Bes           A    Besm  Aadd9 

want naar het schijnt komen er alle dagen bij.       Tussenspel: D Bm Em A 

Ik heb "Variaties", deel één en deel twee, 

er blijft niets voor elkander verdoezeld, 

en iedere zomer, dan gaan we naar zee, 

en daar worden we lekker bezoedeld. 

We ademen samen dezelfde lucht, 

‘k ben benieuwd wie het eerst zal gaan hoesten, 

we kopen een kind, dat de hele dag kucht, 

en we laten het lekker verwoesten. 

't Gaat met ons mee op het autokerkhof wonen, 

in de restanten van die mooie welvaartsstaat, 

Ik koop voor jou het laatste stukje groene zone, 

Een stuk van drie bij vier, dicht bij de prikkeldraad.    Tussenspel 

Ik heb het met jullie niet onder de markt, 

maar ik wil je dan ook graag verwennen, 

ik werk me voor jullie een hartinfarct 

of een ziekte die ze nu nog niet kennen. 

Ik ben hoog verzekerd, het kan dus geen kwaad, 

ik sterf en jij erft de miljoenen, 

ik hoop dat het jou na mijn dood heel goed gaat, 

o, jij vindt wel een vent om te zoenen. 

Ga dan met hem op het autokerkhof wonen, 

in de restanten van die mooie welvaartsstaat, 

plant op mijn graf maar zes plastieken anemonen 

vlak naast mijn allerlaatste autonummerplaat. 


