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We gaan beginnen.
De deur moet dicht. De ouders naar de gang.
Een nieuwe juffrouw.
Ze doet heel aardig, toch maakt ze me bang.
Want als ze kijkt, dan zie ik niets dan afstand in haar ogen.
Mijn God, het lijkt alsof ik in haar lege blik verdwijn..
Het doet zelfs pijn!
Het is een giller, dat ik ril;
Ik ben geen bange schijterd
en geen mens kreeg mij ooit stil,
maar ik word stiller dan een muis.
De nieuwe juf is eng en ik wil
sneller, sneller, naar huis.
Ze doet een rondje.
Ze lacht te lief en vraagt dan hoe ik heet.
Omdat ik aarzel, zegt ze smalend:
“ Dat je dat niet weet.”
Het is een heks. Ze heeft me in haar macht. Ik ben verloren.
’t Is zoiets geks: Ik zoek, terwijl ik stamel en me schaam,
mijn eigen naam.
Het wordt steeds stiller, in de klas.
Geen enkel kind herinnert zich
wie of hij ook weer was.
Stiller! Echt niet pluis!
Die nieuwe heks is eng en ik wil
sneller, sneller, naar huis.
Dan is het pauze,
de juf zegt: “Ik hou ze nog even hier.
Wie niet meer weet hoe hij heet
is voor altijd van mij..
Dus zeg het maar: Hoe heet jij?”
Het lijkt het einde.
Uit angst roep ik een naam die ik verzin.
Ze is er blij mee.
Ze trapt er ook bij d’ andere kind’ ren in.
Ze laat ons vrij. We rennen met z’n allen hard naar buiten.
En daar vraagt mij, de moeder die ik toch altijd al ken
wie of ik ben.
O echt, ik wil er snel vandoor.
Omdat ik niet meer weet hoe
of ik heet of waar ik hoor.
Stiller! Ver van huis.
De nieuwe juf was eng en ik kom
nooit meer, nooit meer thuis.

Stiller! Snel vandoor.
Omdat ik niet meer weet hoe
of ik heet of waar ik hoor.
Stiller! Ver van huis.
De nieuwe juf was eng en ik kom
nooit meer, nooit meer, echt nooit meer...

Parlando:
De heks die je betoverd heeft,
die nu in klaslokalen leeft
die teert op angst, geniet van pijn;
Zij vindt ellende reuzefijn.
Alleen door ‘t noemen van haar naam
zuivert de ziel zich van haar blaam,
en toont de ware helleveeg
haar hart dat rot, van liefde leeg.
De stank van haar aanwezigheid
trekt weg na deze woeste strijd.
Geweeklaag, pure razernij.
Dan is het stil.. misschien voorbij.
Want hoe je ook een heks bevecht,
het einde laat zich rade.
De oorlog tussen goed en slecht,
die wint toch steeds het kwade.
Whahahahahahaaaaaaaa

