
KOMAF MET KAFKA door WAAR IS KEN ? 
 
‘k Vul alles in 
‘k Vul alles nog eens in 
Ik voel me een behandelding 
‘k Fluit, lach en herbegin 
Altijd maar weer 
Van 't kastje naar de muur 
Ik voel me een behandelding 
Mallemolenavontuur 
 
De kleine lettertjes dicteren u de mogelijkheid 
Als deze aankoop u dan toch niet helemaal zint 
U beter aanschuift aan de ellenlange rijen van 't lokettenkabinettenlabyrint 
Waar regelneven met ontzettend lange armen u bekijken 
Paardenbrillen opgezet aan het loket 
Die in hun dromen zelfs nog blijven paraferen 
Kommaneuken met collega's op 't toilet ja dolle pret 
Vraag het aan Kafka 
En als z'n nummer overgaat, krijg je de helpdesk 
Of z’n antwoordapparaat 
Mail je naar Kafka dan zit de mailbox overvol 
Kafka komaf met Kafka 
En als u weken later eindelijk bericht krijgt  
Dat u een nummer bent de zaak 17X 
Maar u zich beter nog eens aanmeldt voor een stempeltje of twee 
Ja het begin van operatie appendix 
 
De kleine lettertjes die bieden u de mogelijkheid  
U aan te bieden om tien uur aan het loket 
U vindt hem slapend op het zachte stempelkussen 
Zet u recht een beetje blauw koffie gezet 
17X het wordt voor u echt ingewikkeld 
De geplogendheden uit artikel vier 
Dwingen de procedure asap te herstarten 
Probeert u thuis nog eens het online formulier 
Vraag het aan Kafka 
En als z’n nummer overgaat, krijg je de helpdesk 
Of z’n antwoordapparaat 
Mail je naar Kafka dan zit de mailbox overvol 
Kafka komaf met Kafka 
 
Vraag het aan Kafka 
En als z’n nummer overgaat krijg je de helpdesk 
Of z’n antwoordapparaat 
Mail nu naar Kafka dan zit de mailbox overvol 
Kafka komaf met Kafka 
 
 
  



 
 
 
‘k Vul alles in 
‘k Vul alles nog eens in 
Ik voel me een behandelding 
‘k Fluit, lach en herbegin 
Altijd maar weer 
Van 't kastje naar de muur 
Ik voel me een behandelding 
Mallemolenavontuur 
 
Vraag het aan Kafka 
En als z'n nummer overgaat krijg je de helpdesk 
Of z’n antwoordapparaat 
Mail je naar Kafka dan zit de mailbox overvol 
Kafka komaf met Kafka 
 
Vraag het aan Kafka 
En als z'n nummer overgaat krijg je de helpdesk 
Of z’n antwoordapparaat 
Mail je naar Kafka dan zit de mailbox overvol 
Kafka komaf met Kafka 
 
Altijd maar weer 
Van 't kastje naar de muur 
Ik voel me een behandelding 
Mallemolenavontuur 
 
‘k Vul alles in 


