
 

RACEKAR 
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Van alle dingen die ik fijn vind ... is de fijnste 

Wel een racekar want die gaat zo lekker hard 

Al mijn vriendjes, van de grote tot de kleinste 

Zijn al autorenner met het hele hart 

Met mijn wagen wil ik keihard door de bochten 

En meteen van start af "lig ik al op kop" 

Achter mij wordt om de tweede plaats gevochten ... 

Wacht maar af en let eens even op ... 

Met de valhelm op m'n kop 

En de racebril op m'n snoet 

Met de teller op de top 

Zo de eindstreep tegemoet 

Een minuutje aan de pits 

Alle anderen voorbij 

Dan de eindstreep in een flits 

En de eerste prijs voor mij 

Van een auto weet ik méér dan van mijn sommen 

Soms dan race ik - fantaserend - in mijn bank 

In gedachten hoor ik dan de motor brommen 

Want ik schakel en ik trap "gas-op-de-plank" 

Ik weet alles af van accu en van kleppen 

Van de waterpomp en de cylinderkop 

Van de kunstjes om hem nog wat op te peppen 

Wacht maar af en let eens even op ... 

Met de valhelm op m'n kop 

En de racebril op m'n snoet 



Met de teller op de top 

Zo de eindstreep tegemoet 

Een minuutje aan de pits 

Alle anderen voorbij 

Dan de eindstreep in een flits 

En de eerste prijs voor mij 

In mijn dromen rijd ik constant honderdtachtig 

In mijn dromen rijd ik knoer-hard door de bocht 

In mijn dromen gaan die fijne dingen prachtig ... 

Die ik tot nu toe in werkelijkheid niet mocht 

Zestig centimeter moet ik nog wel groeien 

Zoveel jaren wachten, jongens wat een strop 

Maar de dag komt dat mijn uitlaten gaan loeien 

Wacht maar af en let eens even op ... 

Met de valhelm op m'n kop 

En de racebril op m'n snoet 

Met de teller op de top 

Zo de eindstreep tegemoet 

Een minuutje aan de pits 

Alle anderen voorbij 

Dan de eindstreep in een flits 

En de eerste prijs voor mij  

Een minuutje aan de pits 

Alle anderen voorbij 

Dan de eindstreep in een flits 

En de eerste prijs voor mij 

 


