
1. Intro groep
GSM ADSL
SMS-je URL
WWW besharp NL
Snel!

Info inbox internet
Nummer nickname netiquette
What you see is what you get 
Chat!

E-mail i-mode rsi 
Continu-economie 
To be online or not to be
Zie!
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2. Hogedruk groep
Drukdrukdruk, werk aan één stuk aan je geluk
Ploeterploeterploeter, vastgeplakt aan je computer
Doordoordoor, blijf in contact en op het spoor
Snelsnelsnel, oja, ik tele-kom er wel

Wij zijn de kroon op eigen werk
Wij zijn welvarend wij zijn sterk
Wij kunnen alles en de rest kunnen we leren
Wij kunnen bovenal perfect communiceren

Drukdrukdruk, werk aan één stuk aan je geluk
Ploeterploeterploeter, vastgeplakt aan je computer
Doordoordoor, blijf in contact en op het spoor
Snelsnelsnel, oja, ik tele-kom er wel

 (vrouwen:)
Mijn baan, mijn huis, mijn haar, mijn man
Als ik ze niet verzorg, wie dan?
Een vrouw van nu kan dat toch zonder moeite trekken
Nu moet ik rennen - eerst m'n mail nog even checken

(mannen:)
Ik heb succes want ik heb stress
Sta bellend stil op de A6
Zodat ik in de maatschappij mobiel omhoogga
Ik moet weer weg, ik ben alweer te laat voor yoga

(Groep in lotushouding voor het wekelijkse halfuurtje new-age-onthaasting)
De hele tijd maar rennen is heel dommmmmm
Ontdek jezelf, daar draait de wereld ommmmmm
Hard werken moet maar doe er diepgang naast
Je haalt het niet indien je niet ont-

Haasthaasthaasthaast!

Drukdrukdruk, werk aan één stuk aan je geluk
Ploeterploeterploeter, vastgeplakt aan je computer
Doordoordoor, blijf in contact en op het spoor
Snelsnelsnel, oja, ik tele-kom er wel

Ik heb geen vrije tijd, ik lijd
Aan continubereikbaarheid
Er is geen mens die het nog zonder mij kan stellen
Als er wat is, vanavond ook, dan kunt u bellen
U kunt me bellen…
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3. Open Jack
Mijn huis lijkt op een slot met dikke muren
Er komt geen mens
Als ik niet wil
Ik heb geen last van indringers of buren
Als ik dat wens
Is alles stil

Maar het is meestal net een iets te stil bestaan
O, belde hier nou maar gewoon eens iemand aan

Dus onlangs heb ik telefoon genomen
Zo werd mijn muur
Wat minder dik
Dan kon de wereld beter bij me komen
En echt niet duur:
Twee cent per tik

Ik heb de stekker in het stopcontact gedaan
Maar na twee weken was het ding nóg niet gegaan

Ik dacht: ze bellen vast als ik op pad ben
Of niet in 't pand
Of net te laat
Of als ik aan het poedelen in bad ben
Ik kocht een ant-
Woordapparaat

Maar toen ik hoopvol thuiskwam van mijn drukke baan
Wou ik het lege apparaat het liefste slaan

Dames
Dus heeft hij nu toch ook maar voicemail, da's een veiliger idee
En dat zit ook op zijn mobiel, die heeft hij ook, of liever twee:
Die van de zaak (die heeft twee lijnen) en nog eentje voor privé
Ik ben bereikbaar, overal, dus is er iets? Deel het hem mee!

Hij heeft een fax staan naast de brievenbus maar dat is geen succes
Zijn open internetverbinding houdt hem toch wel bij de les
Hij heeft ook e-mail op zijn laptop en die stuurt een sms
Wanneer hij post heeft op zijn zaken- of zijn andere adres

Jack
En als het moet, communiceer ik met de maan
Maar niemand belt of faxt of mailt me ooit spontaan
En er belt ook nog altijd niemand bij me aan.
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4. Belbus 2.0 Groep (met solisten 1, 2, 3 en 4)
Ik bel dus ik besta, ja, ik bereik het hele land
Met stemmen in mijn oor heb ik mijn leven in de hand

1.  Hallo met mij, waar ben je nu, waar ga je heen, wat ga je doen
1.  M'n batterij is bijna leeg en dat is balen

2.  Wat maak je? Spruitjes? Laat maar, ik ga pizza halen
1.  Zeidiedatecht? In je gezicht? Ach meid, dat méén je! Ja, en toen?

Ik bel dus ik besta, ja, ik bereik het hele land
Met stemmen in mijn oor heb ik mijn leven in de hand

3.  Nou, dat werd tijd, na tien keer overgaan neem jij een keertje op!
3.  Héb je zo'n ding, en ben je nóg niet te bereiken!

2.  Fijn dat u belt maar ik zal even moeten kijken
3.  Nee, er is niks maar als ik bel, dan geef je antwoord! Houd je kop!

Ik bel dus ik besta, ja, ik bereik het hele land
Met stemmen in mijn oor heb ik mijn leven in de hand

4.  Vandaag op Zandvoort gooide iemand zó een whiskyfles in zee!
4.  Zó norm- en waardeloos, toch haast niet voor te stellen!

2.  Kan dat wat zachter daar? Ik ben hier aan het bellen
4.  Was ik geraakt, ik had het leven kunnen laten! Het idee!

4. Dus ik zeg: Hee! En hij zegt: Sorry, ik heb haast. Ik zeg: nou en?
3+4.  Waar ben je nu, waar ga je heen en is dat iemand die ik ken?
2+3+4.  Ik bel u terug vanaf de zaak met mijn agenda en een pen
1+2+3+4.  Hallo, met mij, ik ben er bijna, ik bel wéér als ik er ben

Ik bel dus ik besta, ja, ik bereik het hele land
Met stemmen in mijn oor heb ik mijn leven in de hand
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5. Een goed gesprek Christopher + Robinson
hij Ik had gemaild dat ik je bellen zou vandaag

of anders morgen want ik wil het veel te graag
Ik moet het doen, het moet, maar 'k heb nog niet de moed
Kom op nou, toets dat nummer in, gewoon, en groet:

Hallo, met mij
zij O, hoi, eh, hee!

O jee! Wat leuk! Wat een verras...! Eh, o, hallo.
hij God sta me bij -

hoe is 't ermee?
zij Eh nou, gewoon, ach ja, z'n gangetje enzo...

zij Ik heb de afgelopen week aan niets gedacht
Alleen maar braaf je telefoontje afgewacht
En nu je belt, raak ik spontaan in alle staten
Waar moet ik nu dan nog in godsnaam over praten?

hij Je loopt al dagen in mijn denken rond te spoken
Ik heb mijn hele leven al met jou besproken
Het voelde zó vertrouwd, al was het dan niet echt
Waar jij niet bij was, heb ik alles al gezegd

zij Hoe is 't met jou?
hij Nou, ook wel goed.

Ik stoor toch niet hè? zij Nee, je stoort me niet, welnee...
Wat vroeg je nou?

hij Nou, wat je doet.
zij Eh, ja... 'k was bezig toen je belde - maar waarmee?

hij OK, vertel maar niks, het gaat me ook niet aan
zij Nee, dat bedoel ik niet... Ik kan je slecht verstaan
hij Dat komt, ik zit zojuist mijn tong hard af te bijten

En voel de grond onder mijn beide voeten splijten

zij Wat zeg je nou?
hij ... Eh, hoi. zij Hallo...
hij We weten beiden dat jij weet waarom ik bel

Ik hou van jou!
Ja, wat nou 'ho'?
Ik zeg het tóch niet, dus het is ook niet te snel

beiden Maar hee, wat ik van jou nou eigenlijk wou weten...
O sorry. Nee hoor, ga je gang... Kom jij eens eten?
Ja leuk! Wanneer? 

zij Ja, nou, ik heb het nogal druk...
hij O god, ze moet me niet, daar gaat m'n pril geluk

zij Eh, donderdag
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Is dat te snel?
Ik weet alleen nog niet hoe laat ik er kan zijn
Dus als het mag
bel ik je wel
Ik moet nu ophangen, ik krijg een tweede lijn

beiden Aaahhh!

zij Wat moet ik aan, hoe moet ik zijn, wat moet ik doen?
hij Ze zei geen nee, maar deed wel heel erg vol fatsoen...
beiden Ik heb mijn angst en liefde vast niet goed verborgen

Was het maar donderdag, of liever vrijdagmorgen
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6. SOS Robinson + SST BV
Robinson kijkt op haar mobiel wie die tweede lijn is, zucht 'ochgod', neemt op:

Space Solutions Telecomsatellietreparatie BV, afdeling spoed, met Robinson, goedemiddag, al vrees  
ik ineens van niet.

SST antwoordt:

Ha Robinson? Hier zendstation!
Dit is een SOS!
Het net ligt plat, dan weet je dat!
Dus meld je per expres!

Het netwerk ligt op z'n gezicht!
We zijn niet meer on air!
De satelliet die doet het niet!
En jij bent de expert!

Wat moet je met een stilstaand net
Een satelliet die zwijgt?
We weten, meid, dat jij altijd
De zaak aan ’t praten krijgt.

We willen wel een snel herstel -
Vertrek dus als een speer!
De ruimte door, soldeer, schroef, boor
Totdat je merkt dat alles werkt
Dat lukt je elke keer!

Romeo Oscar Bravo India, O Robinson
Stap in je repareerveer, met een noodgang richting zon

Robinson bevindt zich inmiddels op de lanceerbasis van SST BV. Lancering!

(Misschien leuk om tijdens de lancering op de achtergrond steeds wat radio-alfabet te herhalen, bv  
de letters van Robinsons naam: 
Romeo Oscar Bravo India November Sierra Oscar November)

10... Aandrijvingsraket? Check!
9... Zendcoördinaten? Check!
8... Schroevendraaiersset? Check!
7... Doormeetapparaten? Check!
6... SOS-pakket? Check!
5... Zuurstof in de vaten? Check!
4... Vacuümtoilet? Check!
3... Boek met ruimtestraten? Check!
2... Radio aangezet? Check!
1... Radar in de gaten? Check!
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IGNITION....

BGGGFFFFF (geluid van opstijgende raket)

(kijken de raket na, zwaaien nog wat)
Behouden vaart! En schiet een beetje op!
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7. Postkoets groep
Ik kijk naar de kunstmaan die straalt in de nachten
En al mijn contacten en chats onderhoudt
Dan denk ik aan vroeger, aan dames die wachtten
Op brieven van heren, gebracht per heraut

Ze smachtten met smaak en ze spaarden hun krachten
Papier was geduldig en zwijgen was goud

Toen hadden de mensen nog tijd
Maar die tijd voor elkaar zijn we kwijt

Elk woord werd gewogen en overgeschreven
Geproefd en uiteindelijk tóch niet verstuurd
En door de heldin werd met angst en met beven
Tot tranen aan toe in de verte getuurd

En kwam er bericht na een half mensenleven
Dan zeurde ze niet dat het lang had geduurd

En was ze het wachten dan eindelijk zat
Dan trouwde ze braaf en ze hield wat ze had

Toen hadden de mensen nog tijd
Maar die tijd voor elkaar zijn we kwijt

Wij hebben de tijd niet voor grote verhalen
En niemand die nu nog langdurig verlangt
Ik zend efficiënt digitaal mijn signalen
Die jij op datzelfde moment al ontvangt

We kunnen in cyberspace samen verdwalen
Totdat je niet meer aan mijn netwerkje hangt

Zo kost, door de foon en de mail
Onze liefde wel tijd, maar niet veel
Want ben je de ware dan niet
Nou, dan druk ik gewoon op 'delete'
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8. Verkeer SST BV
Bliep bliep kggg toet zzzzzoemmm
Hier Bravo Echo Sierra Hotel Alpha Romeo Papa Stop
A giant step for mankind en dat is nu onze job

Wij zijn van Space Solutions, wij verzenden uw signaal
Wij gaan tot in de hemel, onze service is totaal!
Wij voeren reparaties uit aan menige machine
Die hangen dan wel buitenaards - voor ons is dat routine 
De wereld wordt steeds kleiner maar breidt uit in het heelal:
Communicatiesatellieten stralen overal

Bliep bliep kggg toet zzzzzoemmm
Hier Bravo Echo Sierra Hotel Alpha Romeo Papa Stop
A giant step for mankind en dat is nu onze job

Maar soms is er een storing in het wereldwijd contact
Die wordt door onze ster-monteur afdoende aangepakt
Ja, Robinson zorgt altijd weer voor heldere signalen
Dat stipje daar, dat is ze, ze komt juist weer nederdalen
Daar vliegt ze door de dampkring en ontvouwt haar parachute
Straks landt ze, wordt ze opgepikt, ze gaat naar huis en TUUUUUT -

Een storing! Niks aan 't handje! Evvriesing under kontrolle!
Wij reageren kalm! Wij volgen strak de protocollen!
Kijk daar, de storingsknop, die zegt met grote letters 'FIX'
Dus als we daarop drukken... Hé! Waarom gebeurt er niks?

panische ruzie, waarin iedereen door elkaar en tegen elkaar schreeuwt. Mondt uit in twee partijen.  
Zo van:

Doe dan wat! Ja, wat dan? Doe zelf wat! Waarom ik? Ik doe altijd al alles! Klopt! O, nou heb ik het  
dus gedaan! Doe niet zo stom! Dan doet-ie tenminste iets! Ik doe nooit wat! O nee? Nee! O...!  
Nou...!

...stilte, waarin de twee partijen elkaar hijgend aanstaren. Dan begint de apparatuur weer te  
piepen.

Bliep bliep kggg toet zzzzzoemmm

Oké, weer aan het werk, naar Robinson de astronaut
Die landt in de problemen als je daar geen oog op houdt
Dus kijk maar op het radarscherm, daar zien we haar weer zweven…
Kijk, daar – nee, daar – nou ja zeg! Waar is Robinson gebleven?
Waar is ze nou, ze zal toch niet verdwenen zijn ofzo? 
Zó uit de lucht en van de radar, van de radio?

Pieeeeep...
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Alarmerend aanhoudend gepiep. Stilte. Een crewlid verzucht: 

Kilo-Utrecht-Tango...!
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9. Help Robinson

Toen ik viel, hebben golven mijn val geremd
En ik heb me aan wrakstukken vastgeklemd
En het lot was me blijkbaar goedgunstig gestemd
Want hier zit ik gered in mijn hemd

HELP

Het zout op mijn huid vormt een droge korst
En overal water en toch zo’n dorst
’t Is zo warm dat ik bijna verlang naar wat vorst
En mijn hart klopt verward in mijn borst

HELP

Er is niemand die weet hoe het mij vergaat
Want ik zit op de zoveelste breedtegraad
Op een eiland waarover de branding slaat
Zonder telefoon, e-mail of iemand die praat
Dus ik vrees dat geen mens me verstaat

HELP
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10.Bericht SST BV
Geachte nabestaanden, het is onze droeve plicht - 
Een zeer bekwaam collega - beeldbepalend en baanbrekend -
U kent haar: Robinson - zij is verdwenen uit ons zicht

't Is vreemd: zó veel ervaring, zó veel vluchten al verricht
Tot nog toe deed ze zelfs de linkste landingen uitstekend
Maar 'geen bericht' in onze branche is nooit een 'goed bericht' 

Collega is op telecomgebied een zwaargewicht
Als zij over signalen spreekt, dan luistert men verblekend
Dus als ze nu nog leefde, had ze ons wel ingelicht

Wij horen niets van Robinson. U weet wat dat betekent
Het lijkt ons dus verstandig als u niet meer op haar rekent

U krijgt een traumateam van psychologen uit Maastricht
U kunt ook altijd bellen voor meer info, vanzelfsprekend
Maar wacht u niet te lang: ons dossier Robinson gaat dicht
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11. Goed eten familie+Christopher
Goed eten is belangrijk, denk daaraan
Wanneer je niemand hebt om voor te zorgen
Je hebt verstandig boodschappen gedaan
Dus zorg maar dat die worden opgeborgen

Ijsbergsla groentela
Afwaskwast linkerkast
Chocorommel koekjestrommel
Fles rosé? Goed idee!

Of nee, er is nog bier van gister over -     Over
Dat komt vandaag dus wel zo prettig uit -       Uit
Drink dat maar eerst op, anders moet het weg -      Weg
Drink dat maar eerst want anders slaat het dood -      Dood

Niet zitten nu, niet drinken en niet roken:
Je gaat nu koken

Rijst opzetten, pan invetten
Bonen doppen, hamlap choppen
Saus uit pakje in een bakje
Glas rosé? Goed idee.

Dan opscheppen en zitten, neem een hap
Doe terug de pan in, bonen laten garen
Weer zitten, staan, licht aan... Die lampekap
Van háár gehad, herinnering bewaren

Zit! of nee, eerst een cd.
Plaat uitzoeken, plaat opzetten
Andere zoeken, die opzetten
O, track twee! Zing hard mee:

"Can't live, if living is without you..."

Slok rosé? Goed idee.

Los die armen, maal opwarmen
Zitten
Eten
Zitten
Drinken
Zitten

En toch niet huilen
En toch niet huilen
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12.Golven Jack
Een eiland in een zee van radiogolven
Alleen in de massa, dat maakt depressief
Maar voordat mijn sociale graf wordt gedolven
Ontplooi ik nog eenmaal een initiatief
Ik schrijf ouderwets met een pen deze brief

HELP

Wellicht heeft een oude manier wel succes
Ik grijp naar de wortels, ik grijp naar de fles
Die gooi ik in de Noordzee, achter de branding
Op weg naar een lezer of een lezeres
En jij die hem dan vindt na gunstige landing
Wie weet in Jakarta, Miami of Urk
Beantwoord mijn hartenkreet onder de kurk!

HELP
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13. Eraf groep 
Ze denkt dat ze gelooft dat ze begrijpt wat je bedoelt
Ook zij heeft zich de laatste tijd geïsoleerd gevoeld
Maar laat ons je vertellen, Jack: je hebt het niet zo slecht
Ook Robinson zit eenzaam op een eiland, maar dan echt

Ze wil eraf
Ze wil eraf

Jij ziet tenminste mensen, op je werk en in de buurt
Jij hebt nog een belastingdienst die brieven naar je stuurt
Maar zij heeft enkel strand en nog een palmboom en de zee
Dus heel vaak lijkt verdrinken haar niet eens zo'n slecht idee

Ze wil eraf
Ze wil eraf

Ze zou zo graag eens praten over wat er is gebeurd
Maar ook heeft al te lang geen mens meer aan haar kop gezeurd
Ze kan hier keihard zingen zonder dat ze iemand stoort
En als ze dan gaat huilen, is er niemand die het hoort

Ze wil eraf
Ze wil eraf

Hier zijn dolfijnen die je nergens ziet
Maar ook dolfijnen praten niet
De scheefgestreepte strandparkiet
En ook de koekoek en de griet
Die zingen steeds hetzelfde lied
Er is geen mens in dit gebied

Dus als je wilt dat Robinson jouw eenzaamheid doorbreekt
Dan moet je eerst maar zorgen dat zij ook weer iemand spreekt
Ga zoeken, Jack, en red haar van die godverlaten kust
Dan houdt ze je gezelschap tot je smeekt om weer wat rust

Ze wil eraf
Ze wil eraf
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14.Doorgeefspel groep

Terwijl de zee zingt, bereikt Robinsons antwoord een vreemde kust. De brief-in-de-fles wordt  
gevonden, en onder verrast gehum doorgegeven langs de hele groep, zoals in de heinekenreclame,  
tot iemand de brief ontdekt en door het glas heen de aanhef ontcijfert.

‘Voor Jack, van Robinson’
O, kent ú die Jack misschien?
Of hebt u Robinson gezien?
Kent u Robinson?
Kent u Jack?
Zomaar aangespoeld zo’n fles? Hé wat gek…

‘Voor Jack, van Robinson’
Kent u Jack? Kent u haar?
Zijn ze elders? Oja? Waar?
Kent u Robinson?
Kent u Jack?
Kennen zij elkaar ook niet? Hé wat gek…

‘Voor Jack, van Robinson’
Wie noemt z’n kind nou Robinson?
- Zo heet ik ook hoor! - O, pardon.
Kent u Robinson?
Kent u Jack?
U hebt ook al geen idee? Hé wat gek… 

‘Voor Jack, van Robinson’
Zou het wat zijn tussen die twee?
O, wat romantisch! Het idee!
Kent u Robinson?
Kent u Robinson?
Kent u Jack?
U kent ze heel toevallig niet? Nou, wat gek.

‘Voor Jack, van Robinson’
Naar de politie? Tja, halloo
Tis vast een rare grap ofzo.
Kent u Robinson?
Jack
Ik ben Jack.
rest
Wat zegt u, wie? O Jack. Oooh… Jack! Hé, te gek!

Kent u Robinson?
Jack
Wie? Nee, niet echt.
rest
Hoe komt die brief in godsnaam dan bij u terecht?
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15. Ze leeft
groep:
O maak nou open, lees nou voor!
Van wie en waar? Hoezo, waardoor?
Wie is die dame? Wil ze geld?
Het helpt hoor, als je het vertelt…
Kom, houd het niet voor jou alleen!
Kom, zeg nou op!… Waar ga je heen?

Jack maakt zich uit de voeten met Robinsons brief. Hij heeft namelijk gelezen waar ze werkt en wil  
zo snel mogelijk beginnen Robinson op te sporen.

Bij SST BV intussen is iedereen hard aan het werk. De tv staat aan. Journaal opent met een  
opzienbarend bericht:

nieuwslezer:
‘Dag. Aan het strand van Wijk aan Zee
is gisteren om tien voor twee
een fles die whisky heeft bevat
maar nu een porto-inhoud had
bij storm en wind en dichte mist
heldhaftig uit de zee gevist’

‘De inhoud van het document
is ons helaas nog onbekend:
de man aan wie het was gericht
die heeft zijn hielen snel gelicht.
Dit is wat ik nog horen kon:
de afzender heet Robinson.’ 

SST bevriest en schiet overeind.

SST:
Robinson? Robinson? Robinson! Ze leeft!
Ze leeft, ze leeft, ze leeft…. (et cetera)

Binnen komen rennen Robinsons familie, Christopher en… Jack, met de bewuste postfles in zijn  
hand.

SST:

Ze leeft! Robinson leeft! 
Kijk, daar is de man die haar gesproken heeft!

Jack:

Nou ja, gesproken, nee, niet echt
Gesproken heb ik niet gezegd
rest:
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O niet? het is gelogen dus?
Bedankt hoor, voor de dooie mus.
Mijn dooie zus…
Jack

… neenee, ze leeft!
rest
Die jou dus niet gesproken heeft!

Jack
Luister: 
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16.Ze heeft me geschreven Jack
Ze heeft me geschreven
Ze is nog in leven
Al wisten we tot voor kort niets van elkaar
Maar woorden van waarde
Omzeilden de aarde
Al was ze verdwenen, mijn noodkreet vond haar

Een teken van achter de horizon
uit het land van de reizende Robinson

Ze heeft me geschreven
Ze redde mijn leven
Ze heeft zich als enige tot me gewend
Doorboorde mijn stilte
Verwarmde de kilte
Mijn eenzaamheid heeft ze op afstand herkend

Een teken van achter de horizon
uit het land van de reizende Robinson

We hebben elkaar dus ten slotte gevonden
Maar u en ik zijn haar nog kwijt
Wat staat u te kijken met wijdopen monden?
Maak voort, misschien zijn we op tijd!

Ze heeft me geschreven
Ze is nog in leven
Gestrand op een eiland, het staat in haar brief
En ik word haar vinder
Niet meer en niet minder
Haar leven is mij als het mijne zo lief

Nu gloort er weer hoop aan de horizon
in het land van de reizende Robinson
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17. Zis is tievie men groep
Toen tuig met twee Boeings de Twin Towers aanvloog
riep Radio 1 dat onmiddellijk om
Het hinderde niet dat het ver hier vandaan vloog
We zagen het live, het sloeg in als een bom

Ook u weet precies waar u was en met wie -
Het was op een dinsdag om twee over drie

U had een gesprek of u stond net te plassen
U haalde uw zoon of uw dochter van school
Geen nieuws had u schokkender kunnen verrassen:
ineens leek uw bezigheid leeg en frivool

En Pim en Diana en Kennedy toen -
U weet wat u tijdens hun dood stond te doen
U deed de tv aan, u keek en u keek
naar de dood die ineens zo dichtbijgebracht leek

(Maar) wat voerde ik uit toen de buurman zijn dochter
De zoveelste keer in het kruis heeft getast?
Al vond ik haar stil en wat schichtig, ik mocht 'r
Maar vragen naar thuis vond ik niet echt gepast

Die man die daar loopt heeft nog één maand te leven
Dat heeft hij zojuist van de dokter gehoord
Dat meisje is zwanger haar huis uit verdreven
Die jongen gaat vreemd en z'n vriend is gestoord

Maar ik weet van niks en ik heb geen idee
Hoe kan ik het weten? 't Is niet op tv

Wanneer ik een flat zie die hevig in brand staat
Dan kijk ik op teletekst wat het nou was
En pas als de buurman geboeid in de krant staat
Dan gooi ik bij nacht gauw een steen door z'n glas

De media zeggen ons wat er gebeurt
Zodat je niet meer over jóúw sores zeurt
We kijken en lijden hartstochtelijk mee
Want wij zijn hier veilig: het is maar tv
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19.Eensgezind Groep
Nu varen we al jaren (goed, waarschijnlijk zijn het dagen)
We weten niet waarheen en of de missie wel zal slagen
Waar zijn wij
Waar ben jij

Het klinkt verdomd romantisch om je zomaar te gaan zoeken
Maar ‘t was een stomme actie, die we nu wel weer vervloeken
Waar zijn wij
Waar ben jij

Wat was ook weer de reden dat we jou hier gingen halen
En was het de bedoeling dat we zelf zouden verdwalen?
Waar zijn wij
Waar ben jij

Je was een beste meid maar het gevaar wordt nu te groot
We keren om, het spijt ons, anders gaan we zelf nog dood

Eén SST’er kijkt op en roept:

- O kijk!
Rest: - Waar?
SST’er - Nou kijk! Daar!

  Kijk, een stukje van ons ruimte-uniform
  Aan dat boompje daar, wat wappert het enorm!

Rest: - Een boom? Hier?
SST’er - Al drie kwartier

  Jullie hadden het te druk met steen en been
  Let eens niet zo op jezelf, kijk om je heen!

O Robinson, hier zijn we, dwars door hitte, wind en kou
Heel doelbewust, en eensgezind, hier zijn we dan, voor jou
Hier zijn wij
En daar ben jij
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20. Schrijven in het zand Robinson
Een schip! Nee: hét schip dat ik niet durfde dromen
Net nu ik het niet meer verwacht
Net nu ik aan niemand meer dacht
Ik heb het geen ogenblik aan horen komen
Ik had net een hutje gebouwd
Ik dacht net: dus hier word ik oud

Ik praat met de bomen, ik schrijf in het zand
Dat wordt door de zee weer gewist
Ik denk dat de zee het al wist, en daarbij:
Het was tóch niet zo interessant

Hier duik ik in zee zoals thuis in de massa
De golven zijn daar van geluid
Je spartelt maar komt er niet uit
Hier heb ik geleefd zonder kolder of kassa
Zoals een wild dier of een elf
Ik heb hier geleefd met mezelf

Ik praat met de bomen, ik schrijf in het zand
Dat wordt door de zee weer gewist
Ik denk dat de zee het al wist, en daarbij:
Het was tóch niet zo interessant

Ik had, en dat heeft me verbaasd
Voor ’t eerst van mijn leven geen haast

Ik ben dus gered, eh, hoera
Ik mag weer naar huis nu, maar ja

Ik praat met de bomen, ik schrijf in het zand
Dat wordt door de zee weer gewist
Ik denk dat de zee het al wist, en daarbij:
Het was tóch niet zo interessant
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21. Schik eens een eindje in
Christopher Je zegt: je bent echt ongebonden hier

Maar dat geloof ik niet
En dat je jezelf hebt gevonden hier –
Geen mens die dat zelf ziet

Echt rust heb je pas als er iemand is
Om jou met rust te laten
En zwijgen kan niet als er niemand is
Om niet tegen te praten

Alleen zijn gaat veel beter
Met een vriend of een vriendin
Dus schuif eens een stukkie op, mop
Schik eens een eindje in

(Christopher neemt plaats naast Robinson)

Jack Het is wel heel fijn om sociaal te zijn
Hoera, ik hoor erbij
Om lid van de groep, om normaal te zijn
Maar nu wou ik wel vrij

Contact is wel waar ik gewoon om vroeg
‘k Word gek van het gekeuvel
Gezelschap, gedoe, ik heb schoon genoeg
Ik wil een stille heuvel

Alleen zijn kan ik beter
Alleen zijn heeft meer zin
Dus schuif eens een stukkie op, mop
Schik eens een eindje in

(Jack gaat zitten aan Robinsons andere kant)

Rest groep redders O jazeker, het is hier niet slecht
Op het strand, aan de kust
In het zand is de rust
Waar we allen naar snakken

En soms iemand die tegen je zegt
Hoe bijzonder het voelt
Om de zon onderkoeld
In de zee te zien zakken

(onder (herhaling van) het laatste refrein voegen de redders zich één voor één bij de wat verschrikte  
Robinson op het eiland)
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Allen Van nu af wordt het beter
(behalve Dit is een nieuw begin
Robinson) Dus schuif eens een stukkie op, mop

Schik eens een eindje in
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22. Een nieuw leven groep+Robinson
Ik ben ver weg, maar goed verbonden
Ja, we hebben haar gevonden
Het staat vast dat zij de held van dit verhaal is:
Het netwerk dat ze ging herstellen
Zorgt dat jij me hier kunt bellen
En dat leven op dit eiland ideaal is

Robinson Wat doen toch al die mensen op mijn fijne stille strand?
Groep Ik bel, dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand

Ik blijf nog hier, ik kom op krachten
En op rustige gedachten:
In de golven zie je zó de tijd voorbijgaan
O deze rust, dat solitaire
Is perfect voor mijn carrière
‘k Heb de ruimte – (tegen buur:) kun jij éventjes opzijgaan?

Robinson Wat doen toch al die mensen op mijn fijne stille strand?
Groep Ik bel, dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand

Maar nu ik tóch jou aan de lijn heb –
Niet dat ik het hier niet fijn heb
Maar er missen nog wat essentiële zaken
De toestand is abominabel
Zonder internet per kabel
Zou je dat voor mij in orde kunnen maken?

En weet je wat, schat, ik bedacht dat
Ik een afspraak in de stad had;
Kun jij bellen en een uitvlucht voor me liegen
Om het tot later uit te stellen?
Zeg maar dat ik ze ga bellen
Of nog beter: laat ze hierheen komen vliegen!

Robinson Wat doen toch al die mensen op mijn fijne stille strand?
Groep Ik bel, dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand

Ik kan nog even niet tot thuiskomen beslissen
Ik blijf een poosje pootjebaden met de vissen
Maar heel misschien dat ik zelfs jou hier nog ga missen
Ik zal voorlopig dus je nummer maar niet wissen
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Groep (begint met elkaar te bellen)
Ik bel dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand
Ik bel dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand
Ik bel dus ik besta, ik heb mijn leven in de hand

Hallo met mij, waar ben je nu, wat ga je doen, waar ga je heen
Hallo met mij, waar ben je nu, wat ga je doen, waar ga je heen
Hallo met mij, waar ben je nu, wat ga je doen, waar ga je heen 
Waar ga jeheen

Robinson (tegelijk)
Laat me
Laat me met rust
Laat me, waar ben ik beland

Laat me
Laat me met rust
Laat me niet alleen
Laat me niet alleen
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