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Fanny:
Kijk
Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leve 
Da wil je nie wete
Ik ben in één nacht grijs geworre
Ja in één nacht
Ik heb drie maande in coma gelege en toen was ik grijs 
Bam in één nacht
Ja 
Ja da was wel schrikke hoor
Ik had heel mooi zwarte hare
Ikke
Heel mooi
En toen moest ik naar zo’n spychiater
Om te prate enzo
Maar zo’n spychiater haalt ook niks uit
Die weet nie waar hij ‘t over heeft
Die gooit mee wa moeilijke woorde
En da is da
Die wete nie waar ze het over hebbe 
Die mense
Ja
Da ha’k al lang gezien
Want ik heb veel gezien hoor
Ik heb heel veel gezien
Ik ben overal geweest
Echt overal
Ik heb alleen nooit in het gevang gezete
Da dan weer nie 
Ja da lijkt me helemaal niks
Onaangenaam lijkt me da
Dan ben je toch je vrijheid kwijt hè
Da denk ik dan altij
Ja er schijne er wel te zijn die denke; ik ga lekker effe in de bak zitte, kost en
inwoning, enzo, 
weet je wel
Maar mij nie gezien hoor
Lijkt me helemaal niks
Nou en verder heb ik dus drie miskrame gehad
Maar da is heel gewoon hoor
Da heeft iedere vrouw 
Da stelt niks voor
Echt hoor
Da stelt niks voor



Weet je wa ik wel leuk vond
Vroeger 
Danse
Ik heb heel veel gedanst
Vroeger 
Heerlijk von ik da
Ure achter m’ekaar 
Ure achter m’ekaar stond ik op die dansvloer
Op zo’n mooie parket vloer weet je wel
Die wou ik thuis ook één 
Maar mijn man
Vond da nie zo goed
Die vond sowieso nie zo veel goed 
Ja 
Daar was nie zo veel aan
Snap je
Was een beetje een zeur enzo 
Ja wel jammer
Wel jammer wel
Had best wel leuk kunne zijn
Same enzo
En een gezin enzo 
En een parket vloer
Maar da zat er nie in
Ja
Wel jammer 
Wel jammer wel
Maar ja 
Wa kan een mens beter zijn dan vrolijk
Ja als je eerlijk bent
Kom je ook nie ver
Als je eerlijk bent 
Ben je er één uit duizende
In deze liegende wereld
Vroeger had ik mijn hart op mijn tong 
Maar da kan nie meer
Da is hartstikke gevaarlijk
Ik moet weg

Ze zingt “country roads”
  
Ja ik dee veel aan karieookie
Vroeger
Elvis dee ik dan
Ik ben wel geen man 
Maar da maakt nie uit 
Toch
Toen in elk geval nie
Love me tender enzo
Ja



Daar hou ik wel van 
Snap je
En Dolly
Ik heb veel Dolly gekarieokied
Da is nie hetzelfde als Elvis 
Maar wel een vrouw 
I will always love you
Da is er ook zo één
Mooi
Ja daar hou ik wel van
Elvis en Dolly hebbe iets same
Mooi stel die twee
Zij blond en hij van da zwarte haar
Ja da staat wel mooi same
Ik heb er nog eens aan gedacht 
Mezelf een eige Elvis te vinde
Maar da viel nie mee
Ja 
Da viel zeker nie mee
Eigenlijk ging da gewoon nie
Da luk nie
Fanny 
Zei ik tege me eige
Er is maar één Elvis en die is van Dolly
Ja daar heb je je dan toch bij neer te legge hè
Ja toch wel
En ik vin Dolly een heel leuke meid 
Dus 
Daar doe ik dan nie moeilijk over
Ja
Da doe ik dan nie
Zo
Maar ik ben nie eenzaam hoor
Daar hoor je de mense altij over prate
Over eenzaamheid enzo
Ze vrage me ook steeds 
Of ik nie eenzaam ben
Ik eenzaam
Welnee
Helemaal nie
Ben jij nie heel erg allenig
Vrage ze dan 
Ja
Aan mij
Ik
Helemaal nie
Ik vermaak me wel hoor
Wa is er nou eenzaam
Ik heb toch m’n eige
Da’s nie eenzaam



En Elvis 
En Dolly
Da’s toch nie eenzaam
Hé geen eenzaamheid voor mij hoor
Ik lees wel eens van die dinge
Net nog trouwens
Zo’n broch-ure
Daar wor ik dan bang van
Da heb ik dan wel
Eenzaam ben ik nie
Maar bang wel
Ja da wel
Da was zo’n blaadje voor de familie enzo
Weet je wel
Da schijnt over mij te gaan
Maar da heb ik toch nie nodig
En Elvis ook nie hoor
Die kent mij wel
Ja
Die heb daar geen blaadje voor nodig
Ja
Ja da moet ik eigenlijk nie meer doen
Da soort dinge leze 
Da is zo jammer 
Snap je
Ja
Want dan slaap ik nie meer
Dan doe ik geen oog meer dicht
En da is wel zo vervelend 
Ja 
Je hebt toch je slaap nodig hè
Ik misschien wa minder
Dan de andere mense
Maar helemaal nie slape is toch onhandig
Ja
Ja da vin ik wel
Ja

Elvis
Ik hoop da Elvis zo komt
Als ie het maar kan vinde mee al die bosse hiero
Hij heeft beloofd langs te kome
Nie voor de liefde hoor
Maar gewoon
Effe langs kome
Effe aanlope
Effe buurte
Gewoon
Voor de gezelligheid
Ik maak een tas koffie voor ‘m



Zo
Vind ie vast lekker
Ja Dolly zal ook wel koffie zette
Maar die kan natuurlijk nie zulke make als mij 
Misschien 
Ja 
Misschien
Wil hij wel effe mee mij danse
Zo heel efkes
Zo same heel efkes 
Da lijkt mij wel wa
Ja 
Da lijkt me fijn
Zo same
Zo heel efkes 
Ja 
Ja ik hou van danse
En ik hou van het leve
Ja ik hou van het leve
Maar nie van de wereld
Hoe kan da ook
Eén grote rotzooi is het
Een zooitje
Ja 
Ja ze zegge wel
De hele wereld is een schouwtoneel
En alle mense zijn maar acteurs
Maar mij nie gezien hoor
Ik hou nie van toneel
Al da gedoe
De wereld is een vuilnisbelt
Da is het
Geen theater
Een vuilnisbelt 
Die stinkt 
En rot 
Niks kan er meer leve
Ook ik nie
Maar ik wil nog wel een keer op televisie kome
Da wel ja
Heel kort maar hoor
Gewoon omda ik iets goeds gedaan heb 
Of zo
Of omda ik iets gewonne heb
Ja 
Ja da lijkt me wel wa
Ja
Da ik iets win 
Een nieuwe keuke of zo 
Of een reis of zo



Of gewoon een nieuw koffiezetapparaat 
Maar da’k dan 
Heel effe op televisie kom
Lijkt me echt leuk
Ja
Zo bijzonder is da
Op televisie kome
Ik ben er nog nooit op geweest
Ja 
Ja je kent wel mense van de televisie
Van zien enzo
Maar je kent ze nie echt hè
Je bent toch bijzonder als je op televisie komt
Ja
Ja da lijkt me wel wa
Ik op de televisie
Ja
Nou
Ik heb het koud
Komt door da leve hier
Ik wil koffie
Een goeie tas koffie in de ochtend
Is als de liefde
Ja
Ja daar geloof ik in
In de liefde
Ik ben ooit zo verliefd geweest
Da ik dacht da mijn liefde 
Mijn hart zou opblaze
En ik ontploffe zou 
Bam Bam
Net als de Twin Towers
Da was met Edwin van de spruitjes
Toen dacht ik da
Ja er is maar één Elvis
En die is van Dolly
Da weet ik wel
Maar deze was
Ja hoe moet ik da zegge
Hij was het
Geen Elvis hoor
Maar een soort 
Ja
Een soort van
Nep Elvis
Ja
Mijn eige Nep Elvis 
Voor de liefde
Ik dacht da da nie kon 
Dat hij nie bestond



Da ik hem nooit zou vinde
Maar toch
Daar was hij
Edwin van de spruitjes
Zo noemde ik hem
Na mijn man was da
Een jaar na mijn Coma
Ik liep het 
Revali-datie-centrum uit
En zo de supermarkt in 
En daar stond hij
Bij de spruitjes
Mooi zwart haar
Lang
Je kent da wel 
Echt mooi
Ja 
Die was wel mooi
En ik dacht
Ik dacht die wil mij nooit
Met mijn grijze haar 
En mijn lijf
Weet je wel
Maar kijk
Hij wist natuurlijk nie hoe ik eerst was
En da scheelt
Ja
Da was echt wel handig
Dus ik ging spruitjes hale
En 
Nou
Toen kwam het één van het ander
Tot Joline kwam

Ja mijn liefde was altij oprecht
Maar het is nie gemakkelijk hoor
Om een eige liefdes Elvis te hebbe
Ook al is het een Nep Elvis
Er zijn er toch altij bij die jaloers zijn hè
Ja
Ja ze zegge wel altij
Niks is of goed of slecht 
Het is beide
Maar Joline was echt slecht
Maar goed 
Daar mag ik nu nie meer kome
Bij haar in de straat enzo
Dus
Da doe ik dan ook nie 
En da gaat trouwens ook nie 



Ik denk da’k in da oerwoud daar buite verdwaal
Da hebbe ze natuurlijk expres gedaan
Snap ik ook wel
Ik heb een keer iemand neergestoke
Da was voor mijn coma 
Een jaar of vier gelede
Daardoor raakte ik IN coma
Zeg maar
Er belde bij mij thuis een man aan
Hij kwam de televisie make 
Ja da zei hij
Maar hij maakte hem alleen maar meer kapot 
En toen hoorde ik een heel hard ruise
En da werd steeds harder
Alles was zwart wit 
En later liepe allerlei kleure door elkaar
En die mengde zich met een soort zure lucht
Een soort pislucht zeg maar
En boem
Ik lag bewusteloos op het tapijt
Iemand kan glimlache en toch een schurk zijn 
Ik heb hem neergestoke
Nie dood hoor
Maar ik heb hem wel neergestoke
Zo
Hij wou mij verkrachte
En toen knalde ik met mijn hoofd op de tafel
En was er heel fel licht
En Elvis
Maar da was nie echt hoor
Toen ware mijn hare grijs
En kwam die spychiater
“Op zoek naar de oorzaak van het deffect”
Want er schijnt iets kapot te zijn
En da schijnt ergens door te kome
En daar gaat het hen om
Om de oorzaak waardoor ik kapot ben
Maar ik ben toch nie kapot 
Ik hou van Elvis
Maar die liefde staat nie in de sterre geschreve
Daar moet ik me bij neerlegge
Maar da is toch nie kapot
Mijn man vond van wel
Die vond al veel eerder da er wa kapot was
Die is nog altij sigarette aan het hale

Voor de meeste ben ik geen mens meer
Misschien een beest
Maar zelfs da weet ik nie zeker
Mense meste beeste vet 



Om zichzelf ermee vet te meste
En de mense meste zichzelf vet
Om de made ermee vet te meste
Als het zo door gaat
Moet iemand me maar bij het grofvuil zette
Da wordt maandagavond opgehaald
Da hebbe ze me in ieder geval verteld
Of da waar is 
Da weet ik nie
Da weet je nooit
Ik ben nog wel één keer 
In de straat van Joline geweest
Bij haar in de slaapkamer
Ze lag te slape
Heel mooi en heel rustig
Haar zwart haar golfde over haar kusse
Toen had ze nog heel mooi lang zwart haar
Da heb ik allemaal afgeknipt
En net op het punt  
Da ik haar tweede oog eruit wou hale
Kwam Edwin binne
Edwin van de spruitjes
Ja
Toen kon ik niks meer
Alleen maar overgeve
Kijk het is eigenlijk heel gevaarlijk 
Om te zegge wat je denkt
Om de verhale van je hart te vertelle
Je weet nooit wa je nalaat hè
Als mens
Ik ben een levenskunstenaar
En ik ga naar Memphis 
En ik neem het oog van Joline mee
Da draag ik nog altij bij
Da neem ik mee naar Amerika 
Da mooi lichtblauwe oog 
Waarvan Edwin van de spruitjes zei 
Da hij erin verdronk
Da zei hij nooit over mijn oge
Ik heb het oog van mijn moeder
Er ook uitgehaald
Vlak voor ze dood ging
Ik wou een aandenke hebbe
Die draag ik ook altij bij 
Naast het blauwe oog van Joline
Het bruine van mijn moeder
Zo 
Geen eenzaamheid voor mij dus

Het spijt me 



Het spijt me echt 
Da ik het leve nie kan bij bene
Het gaat me te snel
Sorry da ik mijn targets nie gehaald heb
Ik ben mislukt in het leve
Maar da lag nie aan mij
Echt nie
Ik heb het geprobeerd
Echt waar
Ik was altij oprecht
Altij geweest ook
En een mens kan veel spele hoor
Die kan heel wa ophoue
Maar waar het echt om gaat
Da wa meer is dan al da toneel
Da ziet niemand
Da zit hier
Hier in het hart
En mijn hart zit vol mee liefde
Maar alles is anders nu
Het spijt me
Maar het is toch nie eerlijk
Da kan toch zomaar nie
Ik moet naar Graceland
Ik wil hier weg
Ik wil een parketvloer
Ik wil danse
En op televisie kome
Ik wil dansend op de televisie 
Met Elvis
Ik ben nie moeilijk hoor
Echt nie
Ik ben niemand tot last
Ik zal nie meer naar Joline gaan
Ik zal harder werke om het leve bij te houde
Ik zal heel hard werke
Ik zal geen koffie meer drinke
Ik zal alles vertelle wa jullie wille
Wa jullie wille
Ik geef het oog wel terug
Ik zal mijn excuses aanbiede
Ik zal nie meer zinge
Ik zal me goed gedrage
Ik kan koke
Ik zal voor iedereen koke
En koffie make
Ik kan koekjes bakke
Heel lekkere zandkoekjes
Of ik kan lere tuiniere
En voor iedereen stekjes afknippe



En ik kan koke
En koekjes bakke
En ik kan lere tuinieren

Tijdens haar geraas zwaait de deur open.
Hemels licht schijnt naar binnen, Elvis komt binnen en zingt “I can’t help
falling in love with you”. Hij strekt zijn armen naar haar uit en zij omhelst hem.
Ze dansen samen

Black out 

N.b.: tijdens de voorstelling wordt het geleidelijk aan donker, tot op het eind
Fanny haast niet meer zichtbaar is, dan zwaait de deur open en komt er
hemels licht binnen en begint Elvis te zingen.
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