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EEN WEEK LANG ANDERS - TON CUSTERS 
 
Dm   C   G   C   G   C 
 
   Dm                                                           C 
Weet je nog van toen, van toen we ruimtewezens waren 
      G                                                    C 
We kwamen met een ruimteschip, van een vreemde ster 
    Dm                                                             C  
Groen was ons gezicht geverfd, en groen waren de haren 
       B7                                            E 
De reis was op de fietsraket best wel heel erg ver 
    F                          Dm7                      C                           Am  
Niemand van de buitenmensen wist van ons bestaan 
           Dm                        G                  C     C7    
We spraken ook een eigen rare taal 
             F                          Dm7                        C                           Am 
We speelden met de sterren, en we speelden met de maan 
            Dm                               F                        G F C G  
Onze zendmast was een lange houten paal 
 
   Dm                                                           C 
Weet je nog van toen, van toen we reisden door de tijd 
            G                                                              C                    
En in de oertijd moesten zoeken, naar een hele grote prooi 
           Dm                                                            C 
Een knuppel was ons wapen, want de speer waren we kwijt 
                 B7                                               E 
De dinosaurus zat gevaarlijk in een wit papieren kooi 
        F                 Dm7                       C                           Am 
En later in de Middeleeuwen bouwden wij een echt kasteel 
          Dm                  G                          C     C7    
Van veilingkistjes en papier-maché 
            F                            Dm7                           C                              Am  
Van blikjes werd een schild gemaakt, de lans dat was een bezemsteel 
        Dm                      F                    G F C G   
Zo stonden wij als ridders in caré 
 
  Dm                                                          C 
Weet je nog van toen, van toen we indianen waren 
         G                                                          C 
De wigwam waar we sliepen, en de veren op 't hoofd 
              Dm                                         C 
Rode strepen in 't gezicht, en zwart waren de haren 
           B7                                                       E       
De strooptocht die we liepen, en de koets die werd beroofd 
       F                  Dm7          C                      Am  
't Paard gepionierd, en wij waren de besten 
       Dm                            G                C     C7    
De cowboys hebben wij erin geluisd 
             F              Dm7            C                  Am  
Een week lang leefden wij in 't wilde westen 
                  Dm              F                        G   F  C  G  C 
Op maar vijftig kilometer ver van huis 


