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W2 – Wat zou je doen 
 
 
Wat zou je doen, als ik hier opeens weer voor je stond 
Wat zou je doen, als ik viel, hier voor je op de grond 
Wat zou je doen, als ik dat was. 
 
Wat zou je doen, als ik je gezicht weer in mijn handen nam 
Wat zou je doen, als ik met mijn mond dichtbij de jouwe kwam 
Wat zou je doen, als ik dat deed. 
 

Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben 
Zou je janken, zou je vloeken, zou je zeggen dat je me niet meer kent 
Zou je lachen, zou je schelden, van verdriet. 

 
Wat zou je zeggen, als ik met mijn vingers door je haar zou gaan 
Wat zou je zeggen, als we samen voor de spiegel zouden staan 
Wat zou je zeggen, als ik dat deed. 
 
Wat zou je zeggen, als ik vertelde over al die tijd 
Wat zou je zeggen, als ik zei: Ik heb van al die tijd toch echt geen spijt 
Wat zou je zeggen, wat zou je doen, als ik dat deed. 
 

Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben 
Zou je janken, zou je vloeken, zou je zeggen dat je me niet meer kent 
Zou je lachen, zou je schelden, van verdriet. 

 
Wat zou je doen, als ik hier opeens weer voor je stond 
Wat zou je doen, als ik viel hier voor je op de grond 
Wat zou je doen, als ik dat deed. 
 

Zou je lachen, zou je schelden, zou je zeggen dat ik een klootzak ben 
Zou je janken, zou je vloeken, zou je zeggen dat je me niet meer kent 
Zou je lachen, zou je schelden, van verdriet. 
 
Je zou lachen, je zou schelden, je zou zeggen dat ik een klootzak ben 
Je zou janken, je zou vloeken, je zou zeggen dat je me niet meer kent 
Je zou lachten, je zou schelden, van verdriet. 
 
Wat zou je doen… 

 
 


