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Lady is a tramp
DIRK : Zij drinkt wel koffe, maar nooit uit een tas
ERIK : Zij kan wel dansen, maar nooit in de pas
GENE : Veur iet onnozel maakt zij genen ambras
’t is absoluut geen kakmadam
JEAN : Z’hee geen juwielen, da vindt ze maar schijn
LUC : Drinkt liever pinten dan een glas witte wijn
GUILLAUME : Ga ni naar feestjes daar te hangt veel venijn
’t is absoluut geen kakmadam
Luc: Ze doet heur goesting, goed in heur lijf
Leeft gere vrij
Goe blut!
goe tut!
JAN : Z’ ee gene cabrio, pakt liever den tram
‘t Is absoluut geen kakmadam
Ze drinkt wel koffie
DIRK: maar nooit uit een tas
Ze kan wel dansen
ERIK: maar nooit in de pas
Veur iet onozel
GENE: maakt zij genen ambras
‘t is absoluut geen kakmadam.
Z’hee geen juwelen
JEAN: dat vindt ze maar schijn
Drinkt liever pinten
LUC : dan een glas witte wijn
Ga ni naar feestjes
GUILLAUME: daar hangt te veel venijn
‘t is absoluut geen kakmadam.
LUC: Ze doet heur goesting, goed in heur lijf
Leeft gere vrij
Goe blut!
goe tut!

2

JAN : Z’ ee gene cabrio, pakt liever den tram
‘t Is absoluut geen
Gene: Kak?
‘t Is absoluut geen
Erik: Kak!
‘t is absoluut geen kakmadam 3x
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Suspicious Minds
Da’k daar nog in trap, ‘k raak er ni uit
Dat komt omda’k a gere zien
Ga zie toch ook - Watta d’ier me mij doe
Agge niks gelooft van wa da’k zeg
Backings: watta ‘k zeg
Da ga ni gaan as w’altijd zo
Achterdochtig doen
backings: achterdochtig doe-oe-oen
Hoe gaan wa samen dromen as - w’achterdochtig doen?
Dus as ge mij es zult zien - met een heel ouw vriendin
Gade gij dan achterdochtig zijn?
Gade ga dan schat - vrage waar da ‘k zat?
Al doe da mij verschrikkelijk pijn?
backings: Verschrikkelijk pijn
Da ga ni gaan as w’altijd zo
Achterdochtig doen
Backings: achterdochtig doen
Hoe gaan wa samen dromen as - w’achterdochtig doen?
Oe oe oe oeé
Dees overleven wij
Kom waarom schreeuwde gij?
Gij hegge’t toch goe bij mij?
Ge weet, tegen a zou ik nooit ni liegen schat
Mmm ja, mmmm ja ja ja ja
Da’k daar nog in trap
‘k raak er ni uit
Dat komt omda’k a gere zien
Ga zie toch ook
Watta d’ier me mij doe
Agge niks gelooft van wa da’k zeg
Da’k daar nog in trap
‘k raak er ni uit
Dat komt omda’k a gere zien
Da’k daar nog in trap
‘k raak er ni uit
Dat komt omda’k a gere zien
Da’k daar nog in trap
‘k raak er ni uit
Da komt omda ‘k a gere zien
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Mac The Knife
Ja nen haai hee grote tanden?
Zo van veur in zijn gezicht?
En de Sjarel, hee veel messen
Maar die messen, zien geen licht
Als den haai weer hee gebeten?
Zie ‘g het water helemaal rood
Scherpe Sjarel hei proper handen
Nee zijn vingers zijn nooit bloot
Op een schone zondagmorgen
Ligt een dooie man op ’t strand
Op den dijk loopt een gestalte
Zou da Scherpe Sjarel zijn?
(modulatie)
Den Baron dien is verdwenen
En die mens die was heel rijk
Maar zijn geld heeft Scherpe Sjarel
Al heeft niemand een bewijs
(modulatie)
Ria Pauwels wier gevonden
Doodgestoken op heur bed
Op de kaai loopt Scherpe Sjarel
die dat daar, daar, daar weer niks van weet
En den brand in de Verlatstraat?
Zeven kind’ren en een hond
Tussen ’t volk liep Scherpe Sjarel
Maar het volk hield zijne mond
(modulatie)
En dat meiske, minderjarig
Heure naam? ‘k kom er ni op
Die verkracht en dan gekeeld wier
Sjarel zeg, wat bracht dat op?
Die ‘k verkracht en dan gekeeld hem?
Sjarel kom, wat bracht dat op?
Sjarel kom..... wat bracht dat op?
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When a man loves a woman
As ne vent smoorverliefd is
Dan is ‘t gedaan me zijn verstand
Hij zet veur heur de wereld op zijne kop
’t is nen blinde, as ze slecht is
Want zij doe toch niks verkeerd
Ne goeie vriend die verwittigt, die krijgt goe wat klop
As ne vent smoorverliefd is
Zij vindt de weg naar zijn hart
Mor ook naar zijne portemonnee
Hij zou slapen lijk ne schooier
Buiten in een park
As ’t da is wa zijn hem hee gezee, hei opgelei
‘k zen zo ne vent die zo verliefd is
Ik gaf a alles wa da ‘k had
Heel den dag werken veur mijn heel duur lief
Het astemblief compasse me mij schat
As ne vent smoorverliefd is
Dan is’t ne vogel veur de kat
Voor heur speelt ‘m alles kwijt
Speelt ze gere me zijn voeten
Hij is de leste die da’t weet
Ne verliefde zot zie just geen knijt
As ne vent smoorverliefd is
Die doet die nooit niemand zeer
Want d’r is er geen ander waar dattem mee vrijt
Ja as ne vent smoorverliefd is
Ik weet hoe dat dat voelt
Want schatje gij zijt alles, alles veur mij 2x
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Nathalie
‘t Rood Plein in Moskou was verlaten
En veur mij liep Nathalie
Mijne gids door lege straten
Nathalie
Da plein in Moskou lag bedolven
Onder een wit tapijt van sniê
Maar ik bleef heur toch maar volgen
Nathalie
Ze gaf mij de absolutie
Over d’ oktoberrevolutie
‘k dacht wij gaan subiet
na het graf van vader Lenin
samen naar café Poesjkin
drinken ne chocomel
‘t Rood Plein in Moskou was verlaten
ik gaf een hand en zij wier rood
Mijne gids bracht mij in alle staten
Nathalie, Nathalie
En daarna op d’ universiteit
Studenten op haar bed
Ne stoel daarbij gezet (recht)
Ze vroegen lijk als in de klas
Hoe dat ‘t in ‘t westen was
Nathalie hee vertaald
Moskou, ‘t Krim in Oekraïne
de Champs Ellysées
da wier daar zo gezee
iedereen zong mee
w’hemme wel wat afgezwanst
en Niemand was er bang
er was ook nog champang
En d’r wier gedanst
LALALA 3X (kozakken)hoi
‘k Heb er lang op moeten wachten
Maar toen ging iedereen naar huis
Mijne gids bleef alleen nog achter
Nathalie
Ik kreeg weer de absolutie
Nimeer over de revolutie
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Die was allang voorbij
Weg het graf van vader Lenin
De chocomel van ‘t café Poesjkin
‘k had heur alleen voor mij
en ik loop hier na verlaten
deur de stad en ik weet wie
da ‘k wil gidsen deur dees straten
Nathalie, Nathalie!
(4 matenwachten+zacht beginnen)
lalalalaa hoi
(Kozakkendans)
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Maria
In één woord een geluid van het prachtigste soort
Marieke
marieke marieke Marieke
Al de schoonste geluiden verpakt in één enkel woord
Maria
marieke marieke Marieke
marieke
Marieke!
Da maske terjust heet Marieke
Die naam dien is zo schoon
Klinkt nooit nimeer gewoon
Voor mij
Marieke
Ik heb just gekust me Marieke
Die naam die klinkt zo fijn
Hoe schoon ne naam kan zijn
voor mij!
Marieke
Schreeuw het uit en g’ hoort d’engelen zingen
A ga ‘t fluistert hoort alles van binnen
Marieke,
Ik roep het, ik zing het Marieke!
Marieke
Schreeuw het uit en g’ hoort d’engelen zingen
A ga ‘t fluistert hoort alles van binnen
Marieke,
Ik roep het, ik zing het Marieke!
Op de wereld is er maar één schoon woord
Marieke
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SIXTEEN TON
(Merle Travis)
Den enen weurd gebore me nen hogen hoed
Ne waarkmens is van vlees en van bloed
Van vlees en bloed zie mij hier ston
Ne kop van hout en ne rug van beton
Ge laait zestien ton en wa kregde t'rug
Nen hoop ambras en ne zere rug
Den hemel, nee ik denk ni da'k daar ooit geraak
Ik heb mijn ziel verkocht aan de zaak
'k wier geboren daar waar de zon nooit ni schijnt
Ik pakte mijn schup en ik ging naar de mijn
Ik laaide zestien ton van die zwarte steen
En den baas riep gij kunt da op één been
Ge laait zestien ton en wa kregde t'rug
Nen hoop ambras en ne zere rug
Den hemel, nee ik denk ni da'k daar ooit geraak
Ik heb mijn ziel verkocht aan de zaak
'k wier geboren op nen dag in den dikke mist
Bij een moeder, een mens da ni beter wist
Dan mij te leren klappen me mijn vuist
En elke knappe vrouw vindt mij een dikke weust
Ge laait zestien ton en wa kregde t'rug
Nen hoop ambras en ne zere rug
Den hemel, nee ik denk ni da'k daar ooit geraak
Ik heb mijn ziel verkocht aan de zaak
As ge mij zie komen, luistert goe wa da'k zeg
A ge laank wilt leven gaat dan uit mijne weg
Een vuist van ijzer en een vuist van staal
Die spreken heel verstaanbare taal
Ge laait zestien ton en wa kregde t'rug
Nen hoop ambras en ne zere rug
Den hemel, nee ik denk ni da'k daar ooit geraak
Ik heb mijn ziel verkocht aan de zaak
Verkocht aan de zaak
Verkocht aan de zaak
De zaal uitverkocht
De zaal uitverkocht
...
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I'm A Believer
‘k Dacht da liefde eerder iet veur sprookskes was
iet veur alleman maar ni veur mij
ah, ‘t zou bij mij nooit lukken
toedoedoe toedoe
zwemmen tege stroom
toedoedoe toedoe
iet dat eindigt in ne kwaaien droom
Maar dan zag ‘k ik heur
‘t was ni te geloven
‘k kreeg een kleur
toenda ‘k heur zag staan
‘k zen verliefd,
mmm, aah aah aah
ni te geloven
kanni gaan lopen, ‘k hang eraan
Liefde, as ge joenk zij, ja dan gader veur
Maar me mij ging nooit es iemand mee
Ikke maar proberen
toedoedoe toedoe
Altijd in een kramp
toedoedoe toedoe
Niemand zag mij gere, wat ‘n ramp
Maar dan zag ‘k ik heur
‘t was ni te geloven
‘k kreeg een kleur
toenda ‘k heur zag staan
‘k zen verliefd,
mmm, aah aah aah
ni te geloven
kanni gaan lopen, ‘k hang eraan
SOLO
ah, ‘t zou bij mij nooit lukken
zwemmen tege stroom
‘t was uiteind’lijk toch maar ne kwaaien droom
Maar dan zag ‘k ik heur
‘t was ni te geloven
‘k kreeg een kleur
toenda ‘k heur zag staan
‘k zen verliefd,
mmm, aah aah aah
ni te geloven
kanni gaan lopen, ‘k hang eraan
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En toen za’k ik heur
‘t was ni te geloven
‘k kreeg een kleur
toenda ‘k heur zag staan
‘t is ni te geloven
nee nee nee
‘t is ni te geloven, nee
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Lola
Ik zag heur in een bar op de Vlaamse Kaai
En ze dronk champagne maar da smaakte naar Coca-Cola
C-O-LA cola
Ze kwam recht naar mij en ze vroeg me ten dans
Ik vroeg heure naam en me een donker stem zei ze “Lola”
L-O-L-A Lola, lo lo lo lo Lola
Na weet ik da’k Swarzenegger ni zijn
Maar dien eerste knuffel doet nog altijd pijn, Oh mijn Lola, lolololo Lola
Ik zijn ni lomp maar ik snap er niks van
Da ze loopt lijk een vrouw maar ze klapt lijk ne man
Oh mijn Lola, lolololo Lola,
lololololo Lola
Na een fles champagne hemme wij gedanst
Zij zei dees is a grote kans
Ze liet heur hand vallen op mijn kruis
En zei, “grote jongen, komde mee naar mij thuis?”
Na wette da ‘k zo romantisch ni zijn
Maar dien blik van heur, ik viel bekan in zwijm
voor mijn Lola
Lolololo Lola, lolololo Lola
Lola lo lo lo lo Lola lo lo lo lo Lola
Lola lo lo lo lo Lola
Ik daawde ze weg
Ik liep naar de deur
Ik viel vlak voor heur
Deur mijn benen gezakt
Ik keek naar heur en zij naar mij
Ja zij was groot en ik vuulde mij klein
En zo gaget altijd blijven zijn me mijn Lola
Lolololo Lola
Ne man weurd een vrouw en een vrouw weurd ne man
’t is een soep zo’n transformatieplan
Maar ni veur Lola
Lolololo Lola
Ja ik moest naar huis met de leste bus
Maar ik had van ze leven nog geen vrouw gekust
Lola lachtte en gaf mij een hand
En zei “gij kapoen, ik maak van a ne man.”
Na wete ‘k ik wel da ‘k Tom Waas ni zijn
Maar ik weet wadda’k zijn, ik zijn ne man just lak as die Lola
Lolololo Lola, lolololo Lola
Lola lo lo lo lo Lola lo lo lo lo Lola (publiek zingen)
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Buona sera
Buona sera, signorina, buona sera
Da wilt zeggen goeienavond Napoli
En ge kunt da moeilijk fluist’re, “buona sera”
Me die maan boven de Middellandse Zee
As de zon opkomt dan gaan wij samen waand’len
Bij het fluiten van de allereerste mus
En as alle vogeltjes mee willen zingen
Kope e ‘k ik ne schone ring veur awe vinger
En in afwachting zou ‘k ik a willen vragen
Buona sera signorina, geeft mij ne kus
Buona sera signorina, geeft mij ne kus
Buona sera, signorina, buona sera
Da wilt zeggen goeienavond Napoli
En ge kunt da moeilijk fluist’re, buona sera
Me die maan boven de Middellandse Zee
As de zon opkomt dan gaan wij samen waand’len
Bij het fluiten van de allereerste mus
En as alle vogeltjes mee willen zingen
Kope e ‘k ik ne schone ring veur awe vinger
En in afwachting zou ‘k ik a willen vragen
Buona sera signorina, geeft mij ne kus
Buona sera signorina, geeft mij ne kus
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"Roxanne"
Roxanne
Ga hebt da rood lichtje ni nodig
Dien tijd is voorbij
Al die vreemde venten zijde niks verplicht
Roxanne
Gij moet straks ni half bloot op straat
Lief zijn voor de centen
Gij vraagt ni doen ik goe of doen ik kwaad
Roxanne
Ga hebt da rood lichtje ni nodig
Roxanne
Ga hebt da rood lichtje ni nodig
Roxanne (doet da rood licht uit)
Roxanne (doet da rood licht uit)
Roxanne (doet da rood licht uit)
Roxanne (doet da rood licht uit)
Roxanne (doet da rood licht uit)
Rox---Ik zag oe altijd gere
Ik zou mij nooit genere
Ik moet a zegge hoe da’k mij vuul
‘k deel a nooit ni me nen an’dre gast
ik gaan op mijnen buik af
dus doe na mor die pruik af
‘k meen wa ‘k zeg, en onthoud da na goe
Gij kunt beter
Roxanne
Ga hebt da rood lichtje ni nodig
Roxanne
Ga hebt da rood lichtje ni nodig
Roxanne (doet da rood licht uit)
x15
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Sound of silence
Donk’re nacht gij trouwe vriend
Blij da’k a nog eens kan zien
Er is een beeld ’t houdt mij gevangen
‘k Heb het gedroomd ’t is blijven hangen
En ik zien het, ‘k zien da beeld dat helder blijft,
En beklijft
bij ’t horen van de stilte
Ik liep in mijnen droom heel laat
Natte stenen in een straat
In het licht van ne lantêre
Liepe ‘k ik wa te flaneren
Toen mijn oog viel op ‘t geflits van een neonlamp
Dwars door den damp
En da doorbrak de stilte
En in het schijnsel van da licht
Duzend mensen mondje dicht
Bij mekaar zonder te spreken
Veel gezien maar nooit gekeken
Z’ hadde wel een lied, maar niemand zong da mee
In die steeg
Want dat hoort bij die stilte
Stilte, riep ik in de nacht
Is ne kanker die ni wacht
Ik riep luistert naar mijn woorden
Luistert naar mijn schoon akkoorden
Maar elk woord da botste op den duur
Op die muur
Niemand verstoort die stilte
Mensen knielden voor da licht
Die neon god had da verplicht
En ze baden in hun handen
Dat da licht zou blijven branden
En da licht zei d’ heilige waaaarheid
staaa geschreeeeven buiten op de muur,
in bijtend zuur
En vreet in oe hart in stilte
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Pretty woman
Prachtig vrouwke
Wandelt hier op straat
Prachtig vrouwke
Gij zij gij just mijn maat
Prachtig vrouwke
Ni te gelove wa nen droom
Ik zag nog nooit een vrouw zo schoon,
Waauw
Waauw
Prachtig vrouwke
‘k hoop da gij da snapt
Prachtig vrouwke
Ge zij gij veel te knap
Prachtig vrouwke
As ik a zien dan krijg ik schrik
Zedde eenzaam lijk as 'k ik?
Grrr
Grrr
Prachtig vrouwke staat is stil
Gij zij just wa da ‘k ik wil
Prachtig vrouwke lacht naar mij, alleen
Prachtig vrouwke maakt mij blij
Prachtig vrouwke zie naar mij
Prachtig vrouwke zegt aan mij, iet schoon
K’ hem a nodig,
‘k zijn goe voor a
ga mee naar huis schat,
en blijft bij mij-ij-ij
Prachtig vrouwke
loopt ni voorbij
Prachtig vrouwke
Doe mij geen pijn
Prachtig vrouwke,
ga na ni weg, hey-ey
Okay
As ‘t zo moet zijn dan is ‘t okay
Dan gaan ‘k naar huis ‘k zien wel teevee
We zien dan morgen wel, of nee...
Wat is dees?
Kom ze t’rug, komt ze naar mij?
Ja ze komt terug naar mij
Ooooh, Ooooh, Prachtig vrouwke
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Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody
Is dees het leven?
Is het maar fantasie?
Vuult d’ aarde beven
Van de waarheid vluchte toch ni
Kijkt naar omhoog
Doet uw ogen open, zie
‘k zijn maar ne sukkeleer
Ik vraag geen sympathie
(‘k weet dat) hoogmoed komt veur de val
Eerste ne sprong, dan ne knal
Eender hoe de wind waait, da maakt weinig uit veur mij
veur mij
Mama, die mens is dood
‘k had een wapen in mijn hand
en ik mokten hem van kant
Mama, ‘t leven is voorbij
’t begon zo goe en na is ’t al gedaan
Mama, ooooh
Wa doen ik a verdriet?
Ak morgen tegen dezen tijd ni t’rugzen
Sleurt oew eigen der deur, en ligt er ni van wakker
(piano)
Te laat, den tijd is op
‘t is ‘t einde van ‘t bedrijf
‘k heb den bibber op mijn lijf
Allemaal de groeten – gedaan me mij
‘t is Tijd da ‘k ik mijn lot aanvaard, ik moet er deur
Mama, oooo
Nee ik wil ni dood
‘t zou beter zijn da ‘k nooit ni geboren was
INSTRUMENTAAL
Ik zien ne schaduw ‘t is een donker silhouet
(Scaramouch, scaramouch,danste gij de Fandango
‘t bliksemt en het dondert – ‘kvoel hier iet vanondere)
Hoge stemmen
Galileo!
Jean
(Galileo)
Hoge stemmen
Galileo!
Jean
galileo
Galileo Figaro (en Ronaldo o o o)
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‘k zijn maar ne sukkeleer, iedereen haat mij
JARDIN
(hij is ne suk’ler, kansarrem manneke
stuurt hem ni weg, t’rug /naar ‘t Sint Anneke)
Hoogmoed komt veur de val – zie da ‘k ik ni val
COUR
Bismillah!
Nee! Wij laten a ni los
JARDIN
laat hem gaan!
COUR
Bismillah!
laten a ni los –
JARDIN
laat hem gaan!
COUR
Bismillah!
laten a ni los
JARDIN
laat hem gaan!
COUR
laten a ni los
JARDIN
Laat hem gaan!
COUR
laten a ni los –
JARDIN
laat me ga-a-a-a-an!- - - -- COUR
Nee nee nee nee nee nee nee..
Oh mama mia, mama mia
(mama mia laat me gaan)
Beelzebub heet den duvel weggestopt
In mij
In mij
In mij!
INSTRUMENTAAL
Dus gij slaagt me de zweep en ge spikt in mijn oog
Dus gij slaagt me de zweep en zo doede mij dood
Oh gasten, dees doede toch ni gasten
k’zen ribbedebie – awel k’zenne ‘k ik hier ribbedebie
INSTRUMENTAAL
Ohh ja, ooh ja, oooh
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INSTRUMENTAAL
‘k lig er ni van wakker
Da ge da ni zie
‘k lig er ni van wakker
‘k lig er ni van wakker
Echt ni
Eender hoe de wind waait
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SCALDISMOMENT
Guillaume
m’n eerste grote liefde
Da was de muziek
Woorden en akkoorden
Modern of klassiek
Te leven zonder liekes
Dat is onmogelijk voor mij
As ik in de put zit
Maakt zingen mij t’rug blij
Jean
Ja, dees is mijn liefke
‘k geef het oe op een briefke
dees da wordt subiet mijn vrouw
en à propos
en à propos
en à propos
en à propos
Aan de pastoor geef ik op ne plateau
ja, dees is mijn schatje
‘k geef het oe op een bladje
Welkom hier op mijnen trouw!
Gene
Astebieft schat laat me gaan
Ik kan dees echt ni langer aan
Omda ‘k oe nimeer gere zien
Laat los schat, ‘k wil vrij zijn lijk voordien
Laat hem los laat hem vrij!
Dirk
Speelde gij tweede viool
nummer één is op den dool
ze spuit alleen nog vitriool
haalt mij uit dees riool
En agge aan mij iet te zeggen hebt
zie da ge dan goed op a woorden let
ik vind da belangrijk da gij da wet
‘
k kan er nimmer zo goed tegen
Zegt na nog da ne man zijn gevoelens ni kan uiten... Maar ni alle vrouwen slikken
da...
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bol het af Pol,
en da'k oe hier nimmer zie
(ik wil a nimmer zien!)
Bol het af Pol,
en da'k oe hier nimmer zie
Paul:
Wablief?
Bol het af Pol,
en da'k oe hier nimmer zie
(ik wil a nimmer zien!)
Bol het af Pol,
en da'k oe hier nimmer zie
Paul:
verdomme verdomme wat zijt ge gemeen
gij kunt zev'ren en zagen gelijk geeneen
maar als gij wilt dat 't gebeurt
dan gaat den deze der vandeur
Bol het af Pol! En da’k oe nie mier zien
En dan komt het moeilijkste woord in de woordenschat van
ne man...
Erik
Wa moete ‘k ik na doen,
da gij mij t’ rug wilt?
Wa moete ‘k ik doen voordat ‘t ontspoort
Wa moete ‘k zeggen as ’t gedaan is?
En ...
En....
En...”sorry” wordt ineens een moeilijk woord.
’t Is erg
zo erg
Komaan zet oe der over
Snapte da na ni?
sorry is voor ons zo’n moeilijk woord
Luc
Ik gaan naar huis ik was verkeerd
dat hemme ‘k bij die ander rap geleerd
Ik weet ik heb het schoonste van ons leven daar verspild
wette wa ge na moet doen
as ge mij nog wilt
as gij hem nog wilt
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Ja bindt een klein geel strikske aan dien ouwen boom
speel ‘k ik nog mee
mee in awen droom
...
Jan
As ik wa oud word me weinig haar
Binnen twee, drei jaar
Zulde dan nog elk jaar mê Valentijn
mijn lief schattebolleke zijn
As ik dan uitgaan tot halfvijf
Zedde nog de mijn?
Gade nog lief zijn?
Gade mijn grief zijn
As ik seeftig zijn
Guillaume
Leven zonder liekes
Dat is onmogelijk voor mij
As ik in de put zit
Maakt zingen mij terug blij
Leven zonder liekes
is onmogelijk voor mij
As ik in de put zit
Maakt zingen mij terug blijijijijijij
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Nessum Dorma
Niemand slaapt na
Niemand slaapt na
Zelfs gij, gij schoon prinseske
Tussen aw ijskou lakens
Kijkt naar de starre
Die flikkerend van liefde
over ons waken
Maar mijn geheim weurd goe bewaard
Ik geef a mijne naam ni prijs
Nee, nee!
op a schoon lippen ligt hem
As morgenvruug de zon verschijnt
En as de stilte dan
me mijne kus verdwijnt
Zulde van mij zijn
Niemand zal zijne naam straks kenne
En wij weuren a’maal vermoord! Vermoord!
De nacht verdwijnt wel
Dooft maar uit, die starre!
Dooft maar uit die starre
Want de winst: z’is van ma!
Z’Is van ma!
Z’Is van ma!)
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Good vibrations Beach Boys
Zij, zij heet een kleeke aan me veel kleur
En heur haar da deur het zonn’ke weurd gestreeld
Zij geeft de wind zo ne frisse geur
En elk woord uit heure mond is een juweel
Ik krijg hier goei vibraties
Zij geeft mij ha-lucinaties
Ik krijg hier goei vibraties (Oh zo’n goei, goei vibraties
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Goei goei goei, goei vibraties (oh zo’n goei)
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Goei goei goei, goei vibraties (oh zo’n goei)
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Ogen toe
Ze sta wa dichterbij
Wa ne lach, da doe mij toch zo goe
Zelfs me mijn ogen toe
Zien ik heur me bloemen in heur haar
Ik krijg hier goei vibraties (Oh zo’n goei, goei vibraties
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Ik krijg hier goei vibraties (Oh zo’n goei, goei vibraties
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Goei goei goei, goei vibraties (oh zo’n goei)
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Goei goei goei, goei vibraties (oh zo’n goei)
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
(Ah
amaai zo’n revelatie)
Ik weet ni waar maar ik moet naar daar
(Amaai, maai, wat een sensatie)
(amaai zo’n revelatie)
‘k wil die houden, al die goei vibraties
Da vind ik zo zalig
‘k wil die houden, die vibraties
Da vind ik zo zalig
‘k wil die houden, die vibraties
Da vind ik...
Ah
Goei goei goei, goei vibraties (oh zo’n goei)
Zij geeft mij ha-lucinaties (oh, oh, ha- lucinaties)
Na, na, na, na, na… doe, doe ,doe
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Imagine
Denkt is dat er geen hel is
‘k weet wel da gij da kunt
En boven gene hemel
Alleen maar blauwe lucht
Denkt is dat ied’reen leefde
Voor het leven zelf
Denkt is dat er geen grens is
Zo moeilijk is da ni
Ne wereld zonder wapens
En gene god van dienst
Denkt is dat ied’reen leefde
Zonder dien ambras
Zegt gerust gast gij droomt wa
Maar ik zijn echt ni alleen
As ge mee helpt is de wereld
groot genoeg voor iedereen
Denkt is, kunde gij leven,
Zonder eigendom
Geen armoe, genen honger
Is da na echt zo stom?
Denkt is dat ied’reen alles
In de wereld deelt
Zegt gerust gast gij droomt wa
Maar ik zijn echt ni alleen
As ge mee helpt is de wereld
groot genoeg voor iedereen
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To make you feel my love
Zitte gij daar oep de keukentrap
En heel de wereld zit wer oep oe kap
Dan weur het tijd da’k ik aan a verklap
hoe gere da’k a zien
Ache ‘s avonds laat onder de maneschijn
Oew eigen afvraagt wanneer stopt die pijn
Dan zalle ‘k ik ver a ne schouder zijn
Zo gere da ‘k a zien
‘k weet ook dagge nog wa twijfels hebt
misschien blefde ga liever vrij
maar lieven engel ik wil da ge wet
ik voel het goe, gij hoort bij mij
ik zou bleek en blauw zien lak een lijk
‘k zou nog rond dwalen in ‘t dodenrijk
‘k zou op mijn knieën kruipen deur het slijk
zo gere da’k a zien
‘t heed hard gestormd en ik was ook wa blind
maar ‘k zijn er eindelijk geraakt
der waait sinds kort nen hele andere wind
‘k hem da nog nooit ni meegemaakt
Ik maak a gelukkig, ‘k maak a dromen waar
Der is niks veur ma te zwaar
Ik blijf bij a nog meer as duzend jaar
Zo gere da’k a zien, zo gere da’k a zien
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In The Ghetto
Buiten valt de sneeuw
Op de kouwe vloer neffe ‘t bed der ligt
Een boeleke da gebore wier
In de krottenwijk
En de mama schreeuwt
As er iet is da ze na ni zoekt
Is ‘t een mondje meer, omdat da toch ni lukt
In de krottenwijk
Mense sta ni aan de kant
Ge moet da kind helpen want
Ooit wordt da groot en dan zit da vol chagrijn
Omda golle ni wou zien
Hoe een onschuldig kind
Hee moeten leren vechten veur
nen boterham me gelij
en de wereld draait
en terwijl da’t vriest onder de maan
speelt hem buiten me alleen nen T-shirt aan
in de krottenwijk
en den honger knaagt
dus a zukt naar een straat waarda vuilbakke staan
en a leert hoe ge pikt
en a heeg het gedaan
in de krottenwijk
In de nacht loopt ne jong gast
Z’n stoppen slagen deur
Koopt een mes, krijgt ambras
A loopt weg, maar wordt gepakt
En zijn moeder schreeuwt
In ne grote plas bloed ligt die jonge gast
Me een wapen da nog ni in zijn polle past
In de krottenwijk
En terwijl hem sterft
Ligt thuis op de vloer amper toegedekt
Een boeleke da heel hard op hem trekt
In de krottenwijk
En de mama schreeuwt.
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I got a woman Ray Charles
‘t gebeurt al is
da ‘t een en ‘t ander misloopt
Maar onder ons gezee en gezwegen,
‘t komt allemaal goe na,
‘t komt in de sacoche
Want...ik hem een mokke
’t is één van ‘t stad
Die’s goe veur mij
Oh ja
Seg ik hem e mokke
‘t is één van ‘t stad
Goe veur mij
Oh ja
Zij geeft mij centen
A ‘k er zelf geen vind
Just gelijk ne
goeie vriend
Ik hem een mokke
‘t is één van ‘t stad
Die ‘s goe veur mij
Oh ja
Zij geeft mij liefde
Van ‘s morgensvroeg al
Goe veur mij
Zij geeft mij liefde
Van ‘s morgensvroeg al
Goe veur mij
Oh ja
Zij geeft mij liefde
Van ‘s morgensvroeg al
Aah... die liefde
Wa doe da goe
Ik hem een mokke
‘t is één van ‘t stad
Die ‘s goe veur mij
Oh ja
Zij zie me gere
Da’s dag en nacht
Geen gedoe en ni zagen
Wat hadde gedacht
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Zij ga nooit alleen op stap
Ze blijft veul liever thuis
Ze kent de vrouw heur plaats
Da’s achter heur fornuis
Ik hem een mokke
‘t is een van ‘t stad
die ‘s goe veur mij
oh ja
seg ik hem een mokke
‘t is één van ‘t stad
die ‘s goe veur mij
oh ja
oh ‘t is een schatje
da’s iet da gij ni kent
en ik zijn
heure vent
ik hem een mokke
‘t is één van ‘t stad
Die ‘s goe veur mij
Oh ja
Oh menselief wat een wijf!
Oh menselief wat een wijf!
Oh menselief wat een wijf
Zie mij hier staan shaken!
Ziet ‘m hier staan shaken!
En da veur zo’n ouw peke!
En da veur zo’n ouw peke!
Wette wa’k bedoel na
Wette wa ‘k bedoel na?
Komt uit olle stoel na
Komt uit olle stoel na!
Klapt is in oe polle
Klap is in oe polle!
‘k ston hier wel veur olle
‘k Ston hier wel veur olle!
‘k Kan misschien ni zingen!
‘k Kan misschien ni zingen!
Maar ik kan swingen!
Maar a kan wel swingen!
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Bikinike
Ze dierf ni uit de kleedkamer komen
Wat ze aanhad was echt wel miniem
Ze dierf ni uit de kleedkamer komen
Ze was zo bang dat er iemand zou zien
Twee drie vier
Schatje wa gebeurt er hier?
Ze kon haar borsten amper schikken in dat klein oranje bikinike
Dat ze juist van haar pree had gekocht
‘k moest ‘k ik is slikken door dat klein oranje bikinike
dat hadde ‘k ik nu van haar nooit gedacht
twee drie vier
luistert goe er komt nog meer
zo kon zij haar op het strand ni vertonen
Met zo’n nestelke diep in haar scheur
zo kon zij haar op het strand ni vertonen
dus ze draaide een handoek ervoor
twee drie vier
luister nog een laatste keer
Ze kon haar borsten amper schikken in dat klein oranje bikinike
Dat ze juist van haar pree had gekocht
‘k moest ‘k ik is slikken door dat klein oranje bikinike
voordat ik mee onder ‘t handdoekske mocht. (x3)
van ’t kabinneke naar de handdoek
van den handdoek naar de zee
van de zee terug naar den handdoek
en daar liggen wij me twee
Ze kon haar borsten amper schikken in dat klein oranje bikinike
Dat ze juist van haar pree had gekocht
‘k moest ‘k ik is slikken door dat klein oranje bikinike
voordat ik mee onder ‘t handdoekske mocht. 3X
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Ne me quitte pas
Ga ni weg van ma,
vergeet wat da’k zei
Vergeet wat da’k dee,
Al mijn koppigheid,
Die van a derbij
Der is niks aan d’hand
Een stom misverstand
’t is verloren tijd
Want altijd tot slot
Zijn we ni takkoord
En maakt één stom woord,
ons geluk kapot
Ga ni weg van ma
IK, ik geef aan a, geboren uit stof
Een perel gemaakt, van hemelse dauw
Ik maak van wa zout
En licht van een ster
Een laken veur a
van schitterend goud
‘k Koop a een domein
met verliefde grond
waarda ga dan ons
koningin zult zijn
ga ni weg van ma
ga ni weg van ma
‘k schrijf een nief verhaal
in een heel nief taal
die gij goe versta
Ik vertel dan hoe
dat een hartje brak
waar een mes in stak
en toch kom et goe
en dan het verhaal
van de koning, dood
omdat gij hem nooit
nooit ni hed aanvaard
ga ni weg van ma
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Hoe dikwijls zijn wij
Verschoten van hoe
Zo’n heel ouw vulkaan
Soms Nog hevig kan doen
Ze zeggen dat daar
Waar da ‘t is verbrand
Meer groeit dan op ‘t land
In een heel vruchtbaar jaar
En zied in de nacht
Hoe die vlammen daar
met da rood en zwart
zo goe samengaan
ga ni weg van ma
ga ni weg van mij
Ik zeg niks ni meer
‘k laat geen traan ni meer
ik verstop mij daar
ik zien elke keer
hoe gij danst en lacht
en ik zijn zo fier
g’ hebt mij in a macht
weet da’k heel de nacht
in de schaduw wacht
liggen op de grond
gelijk awen hond
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Always look on the bright side of life
Soms gaat er iet kapot
Dan worde stapelzot
Ge loopt onder het leven zwaar gebukt
Krijgt alleen slechte kritieke
Doe ni flauw en fluit een lieke
Dan zulde zien da’t allemaal beter lukt
En...
Zie naar ‘t leven langs de zonnige kant
(fluit)
Anders maakt uw eigen maar ambetant
(fluit)
Is ’t leven naar de knoppen?
En kunde ’t ni verkroppen.
Da komt omda ge ni gelachen hèt
Zit gij weer in de put?
Zij d’ alleen en zijde blut?
Zet rap oe lippen op mekaar en fluit
Refr.
Ge werrekt veur oe brood
En op ’t einde gade dood
As ’t gordijn valt moete buigen veur ’t publiek
Onthou het beste vriend
Blijft tot ’t einde goe gezind
Geniet ervan en lacht oeweige ziek
En...
Zie naar ‘t leven langs de zonnige kant
(fluit)
Ook al vinde dood gaan ni plezant
(fluit)
eender wat da ’t weurd
’t leven is maar kort
dus lacht is goed en sterft op a gemak
’t is allemaal toneel
en ied’reen krij zijn deel
dus kruipt al lachend in dien houten frak
En
Zie naar ‘t leven langs de zonnige kant
(fluit)
(blijven herhalen)
Komaan, jongen, lachen!
Er zijn erger dinges in ’t leven.
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Zie naar ‘t leven langs de zonnige kant
(fluit)
Ge komt van niks en ge ga naar niks
Wad edde verlore? Nikske!
Zie naar ‘t leven langs de zonnige kant
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Lionel Richie - All Night Long
Dada oh oh oh
Manne da's hier koekenbak
De panne moete van da dak
Stopt na mè - da werk en die mail
Laat den band maar spelen (spelen, spelen)
Iedereen zingt mee, iedereen in 't nief
Vind hier een geweldig lief
Wa gaan hier fuiven
Wa wuiven tesamen
Het jaar uit komaan en zingt maar mee
Wa gaan hier fuiven
Wa wuiven tesamen
Het jaar uit komaan en zingt na mee
Nachtje deur (vannacht, vannacht). X4
Ja…eens da ge rechtsta dan stade ni stil
Komt er maar bij en danst mee a ge wilt
Iedereen danst hier al zijn zorgen naar huis
Dees wordt subiet wer een beest van een fuif
Schud oe bille schud oe gat
Eeeh zie ze danse
Graafste feestje van iel de stad
Kom danst na mee
Schud oe bille schud oe gat
Eeeh zie ze danse
Oh oh oh oh ja
Wij gaan een nachtje fuiven jaa
Nachtje deur (vannacht, vannacht). X4
Iedereen tot laat
Staan dansen in de straat
Nachtje deur (vannacht, vannacht).
Ja ik zeg
Iedereen tot laat
Staan dansen in de straat
Nachtje deur (vannacht, vannacht).
't doe goe!
Oh oh oh Nachtje deur
Oh oh oh Nachtje deur…
Nachtje deur
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Unchain my heart
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
maakt die ketting los (Bleft van mijn hart)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Dan zijde van ma verlost (Bleft van mijn hart)
‘t heeft gene zin ik voel mij zo’nen uil
Gij zet mijn liefde toch bij ‘t groot vuil
Bleft va-aaaan men hart, maakt die ketting los (maakt die ketting los)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
laat die ketting gaan (Bleft van mijn hart)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Ge zie me toch ni meer staan (Bleft van mijn hart)
Ik bel a op maar gij pakt nooit ni af
En ak u zien word ik maar afgeblaft
Bleft va-aaaan mijn hart
maakt die ketting los (maakt die ketting los)
Gij vind da zo goe da’k ik eens me a dans,
Maar gij weet goe genoeg, ‘k maak bij a geen kans
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Zie wat die ketting doe (Bleft van mijn hart)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Ik doen geen oog ni meer toe (Bleft van mijn hart)
Gelijk nen hond loop e ‘kik achter a
Maar gij hebt zelfs nog geen been veur ma
Bleft va-aaan mijn hart
Maakt die ketting los (maakt die ketting los)
Gij vind da zo goe (gij vindt da zo goe) da’k ik eens me a dans, (me a dans)
Maar gij weet goe genoeg, (goe genoeg) ‘k maak bij a geen kans (kans)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Zie wat die ketting doe (Bleft van mijn hart)
Bleft van mijn hart (Bleft van mijn hart)
Ik doen geen oog ni meer toe (Bleft van mijn hart)
gelijk nen hond loop e ‘kik achter a
Maar gij hebt zelfs nog geen been veur ma
Bleft va-aaan mijn hart
Maakt die ketting los (maakt die ketting los)
Oh laat me los.
(maakt die ketting los) X7
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I was made for loving you baby
Kiss
Tududududududu…2x
subiet
geef ik het allemaal aan a
in den donker
ik zijn er zo gere bij
en subiet
leg ‘k ik mij aan a voeten neer
want ik zen gemaakt voor a
en gij ze gemaakt veur ma
‘k zen gemaakt om gere te zien schat,
en gij zij gij gemaakt veur ma
en ik krijg nooit genoeg van a schatje
kregde gij genoeg van mij?
Subiet
wil ik het zien in awen blik
en dan vuul ik
Oh schatje, ik vuul da ’t klikt
en subiet
dan maken wij mekare blij
want ik zen gemaakt voor a
en gij ze gemaakt veur ma
‘k zijn gemaakt om gere te zien schat,
en gij zij gij gemaakt veur ma
en ik krijg nooit genoeg van a schatje
kregde gij genoeg van mij?
‘k zen gemaakt om gere te zien schat,
en gij zij gij gemaakt veur ma
en ik krijg nooit genoeg van a schatje
kregde gij genoeg van mij?
Oh, ‘k hem nooit ni genoeg, oh, oh
‘k hem nooit ni genoeg, oh ,oh
‘k hem nooit ni genoeg
Tududududududu…. 1x
‘k zen gemaakt om gere te zien schat,
en gij zij gij gemaakt veur ma
en ik krijg nooit genoeg van a schatje
kregde gij genoeg van mij?
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‘k zijn gemaakt
gij zij gemaakt
ik hem nooit genoeg
nee ik krijg nooit genoeg
oooh
‘k zen gemaakt om gere te zien schat,
en gij zij gij gemaakt veur ma
en ik geef heel mijn lijf aan a
kregde gij genoeg van mij?
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Paradise by the dashboard light
Hij:
Ik weet nog heel goed elk klein detail
Alsof da t gisteren nog maar is gebeurd
Donker geparkeerd
En daar was niemand anders in de buurt
En ik had nog nooit een lief
Die zo schoon was lijk as gij die nacht
En alle gasten op’t school
Goe jaloes tot op de leste bank
Ik lig hier neffen a maar da loopt hier mank
Hoe krijge ‘k ik a los? hoe krijge ‘k a in gank?
Mijn bougieke ligt te vonken naast een bomvolle tank
Bougieke ligt te vonken naast een bomvolle tank
Komaan
of ik jank
Oh Komaan
of ik jank
Ja ‘t is koud en het duurt hier eigenlijk veel te laank
Maar ik zien 't paradijs op mijn achterbank.
Zij:
Ja dat is de waarheid
W'hadde dubbel sjaans
We waren amper zeventien
Met amper kleren aan
Samen:
Ja dat is de waarheid
Zoveel lol da k ik toen daar had
Ja dat is de waarheid
W'hadde dubbel chance
We waren amper zeventien
Met amper kleren aan
Schatje hoorde gij mijn hart
Het boenkt nog harder as de radio
Ik hem zo lank hier op gewacht
Da gij is meedoe op ne zwoele nacht
En gelooft me na maar schat
dees gade gij nooit vergeten
Komt na maar dicht bij mij, ik heb iet bij voor a
Schatje zonder dank
A moteurke krijk ik aan de gank
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Ik voel a velleke zalig zacht en blank
Hoe krijge ‘k ik a los? hoe krijge ‘k a in gank?
Mijn bougieke ligt te vonken naast een bomvolle tank
Bougieke ligt te vonken naast een bomvolle tank
Komaan
of ik jank
Komaan
of ik jank
Ja ‘t is koud en het duurt hier eigenlijk veel te laank
Maar ik zien 't paradijs op mijn achterbank.
Ja ‘t is koud en het duurt hier eigenlijk veel te laank
(veel te lank)
't paradijs op mijn achterbank.
Ne mens moet doen wat em kan
En de rest zal zijne gank wel gaan
Ja dat is de waarheid
W'hadde dubbel sjaans
We waren amper zeventien
En w'hadden amper...
We doen na deur, doe na deur want ’t is tijd
We doen na deur, doe na deur, want ’t is tijd, ’t is tijd
x4
Zij:
Stopt hier na!
Ik wil iet weten eerst
Veurda we voortdoen zegt eerst is
Is t voor altijd?
Ziede gij mij echt gere?
Is t voor menes?
Gade mij soigneren?
Maakte mij gelukkig schat en blijfde mij trouw?
Wilde gij me mij leven, wilde gij mij as vrouw?
Is t voor altijd?
Ziede gij mij echt gere?
Is t voor menes?
Gade mij soigneren?
Maakte mij gelukkig schat en blijfde mij trouw?
Wilde gij me mij leven, wilde gij mij as vrouw?
K wil da weten eerst
Veurda we voortdoen zegt eerst is:
Is t voor altijd?
Ziede gij mij echt gere?
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Hij:
Da's een heel goei vraag
Lieve schat dat is een heel goei vraag
Das een heel goei vraag
Ik gaan er een nachtje over slapen
Da's een heel goei vraag
Lieve schat dat is een heel goei vraag
Das een heel goei vraag
Ik gaan er een nachtje over slapen
Da's een heel goei vraag
Lieve schat dat is een heel goei vraag
Das een heel goei vraag
Ik gaan er een nachtje over slapen
Zij:
Ik wil eerst weten nu
Is t voor altijd?
Ziede gij mij echt gere?
Is t voor menes?
Gade mij soigneren?
Maakte mij gelukkig schat en blijfde mij trouw?
Wilde gij me mij leven, wilde gij mij as vrouw?
Ik wil da weten na
Veurda we voortdoen zegt eerst is
Is ’t veur altijd?
Ziet gij mij echt gere?
Wa ga ’t weure jongen?
komaan
Ik heb allen tijd
Wa ga ’t weure jongen,
Ja of nee?
Wa ga ’t weure jongen
Ja
Of
nee?
Hij:
Das een heel goei vraag
Lieve schat, da’s een heel goei vraag
Da’s een heel goei vraag
Ik gaan er een nachtje over slapen
(zij: Ik wil da weten na)
Da's een heel goei vraag (zij: Is ’t veur altijd?)
Lieve schat dat is een heel goei vraag (zij: ziede gij mij echt gere? Is ’t veur
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menes?)
Das een heel goei vraag (zij: Maakte mij gelukkig schat en blijfde mij trouw?
Wilde gij me mij leven, wilde gij mij as vrouw?)
Ik gaan er nachtje over slapen, slapen ik moet erover slapen
(zij: ik wil da weten, veurdat we voortdoen zegt eerst is, is ’t veur altijd, ziede gij mij
echt gere?)
da’s een heel goei vraag
Zij:
Wilde gij mij voor altijd?
Hij:
Da's een heel goei vraag
Zij
Wilde gij mij voor altijd?
Hij:
En ik dacht jongen zij verstandig
Maar da ging ni
Daar kwam een goesting aangestormd
Lijk nen tsunami
En ik riep terwijl da'k dacht maar jongen zegt da ni
Da'k a zou trouw zijn tot in d'eeuwigheid
Ik riep
da ‘k a zou trouw zijn tot in d'eeuwigheid!
En na, na snak ik naar die eeuwigheid
En rap as ‘t kan 't is hoog tijd
Want a ‘k nog enen dag op a gezichtje moet zien
‘k zijn nog liever al mijn veurtanden kwijt
Ik doen wada ‘k gezee hem en ik blijf oe traa
Maar wat hemme ‘k in godsnaam toch beloofd aan a?
Waar blijft na die eeuwigheid?
Das alles wa da ‘k vraag
Waar blijft na die eeuwigheid?
Dan zenne k af van a gezaag!
t Was ne schone tijd maar dien is na voorbij
En al die eeuwigheid dat is echt niks voor mij
(Zij:
Het was zo goe maar t duurde weer ni lank
Zijn bougieke lag te vonken naast mijn bomvolle tank)
(I can get no) Satisfaction.
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
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‘k doen mijn best, ‘k doen mijn best,
‘k doen mijn best en mijn best
maar ik krijg nooit
nooit mijn goesting
a ‘k in mijnen auto rij
en die gast van op de radio
die klapt en klapt en klapt
me heel veel kalfkes en veel koeien
maar da kan mij dus echt ni boeien
want ik krijg nooit, nee nooit of nooit
nee neen nee, da’s wa da’k zee
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
‘k doen mijn best, ‘k doen mijn best,
‘k doen mijn best en mijn best
maar ik krijg nooit
nooit mijn goesting
as ik zien naar den teevee
en ik hoor dan van ne gast
dat zijn poeier nog wa witter wast
maar dat is gene vent
want ha smoort een merk da ni bij echte venten past
en ik krijg nooit, nee nooit of nooit
nee neen nee, da’s wa da’k zee
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
Waarom krij’k ik - Nooit mijn goesting?
‘k doen mijn best, ‘k doen mijn best,
‘k doen mijn best en mijn best
maar ik krijg nooit
nooit mijn goesting
as ik weken zonder vrouw
vlieg van d’een naar d’ ander grote stad
en dan achter een mokke stouw
zegt die schatje komt naar mij maar op een ander moment
echt geluk heet de Gene nog nooit gekend
want ik krijg nooit, nee nooit of nooit
nee neen nee, da’s wa da’k zee
nee neen nee, da’s wa da’k zee
nee neen nee, da’s wa da’k zee
(rep.)
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Les Lacs du Connemara
Droog verschroeide
velden tussen de meren
Steen en zand
Dat is daar de hel
Veur wie daar leeft
In Connemara
Dikke zwarte wolken
Komen van 't noorden,
Gooien kleuren
over het meer
Da's den decor
In Connemara
Winters zijn er koud
Maar da bleft ni dure
schoon Maureen
Sprong in heure pure
In het meer
Van Connemara
Sean Kelly die zei
Ik zijn katholiek
Maureen toch ook
Dus trouwen wij hier
In Limerick
Is da na ni chique?
Vrienden en famillie
Kwamen van overal in 't land
En mokten het samen heel plezant
In Connemara
Ied'reen wou d'r zijn
De Conners en zelfs die van O'Ryan
Van over de Ring van Kerry
Kwamen ze naar 't festijn
Want daar in Connemara
Daar krijgt
een slecht woord nooit geen kans
Want daar in Connemara
Daar weten ze 't is
allemaal maar zwans
En op al die zwans
moete dansen
LALALALALALALALA
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Does your mother know (Abba)
gij sta scherp, zie dat aan
gij verwacht da’k met a bezig blijf liefst een hele nacht
maar dat had a gedacht
zo een blik, schat gij droomt
en ik zie aan uw ogen dat gij straffe dinges wilt doen
maar meiske gij zijt te jong
ik wil met a wel eens dansen
en een beetje zwanzen
wet a moeder dat gij hier zij?
‘k wil gerust met a klappen
en een mopke tappen
weet uw moeder dat gij hier zij?
Zij voorzichtig (zij voorzichtig)
Wat probeert gij? Wa gebeurt er na?
Weet uw moeder dat?
Zij voorzichtig (zij voorzichtig)
Beetje rustig na
bleft maar weg van ma
Weet uw moeder dat?
‘k snap het wel, gij zijt vrij
Maar ik denk toch dat gij, lieve schat, wat te jong zijt voor ma
Ik zen voor a geen partij
Gij zijt lief, gij maakt wind
Als ge zo naar mij lacht weurre ‘k ik hier op slag goed gezind
Maar gij zijt echt nog een kind
ik wil met a wel eens dansen
en een beetje zwanzen
wet a moeder dat gij hier zij?
‘k wil gerust met a klappen
en een mopke tappen
weet uw moeder dat gij hier zij?
ik wil met a wel eens dansen
en een beetje zwanzen
wet a moeder dat gij hier zij?
‘k wil gerust met a klappen
en een mopke tappen
weet uw moeder dat gij hier zij?
Ik wil me a wel eens dansen!
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Hey Jude
Erik
He zoet
't is ni zo erg
Zingt een lieke
En mokke 't beter
Jan
En sluit ze ni buiten, opent oew hart
Want da's de start, en dan weure 't beter
Marc
He zoet,
Ze na ni bang
Zij heed a nooit iet verweten
Dirk
Weurd wakker, doet open, laat heur d'rin
Da's een begin
Zo weurd alles beter
?????
En as ge last hebt van de pijn, he zoet, laat zijn
Draagt ni heel de wereld op oe schouwers
Guillaume
Want al da koppig zijn is stoem, da brengt niks oep
En da maakt de wereld toch maar kouwer
Allen
Na, na, na , na na na na na na!
Luc
He zoet,
Waarkt na is mee
Zij heed a toch ni gebeten?
Jan
Dus sluit ze ni buiten, opent oew hart
Want da's de start, en dan weure 't beter
Guillaume:
Dus laat het gaan en laat het zijn
He zoet, komaan
Gij wacht op een ander die 't ga reeg'len
Jean:
Maar zo marchere 't ni dus luistert goe, he zoet
De toekomst die ligt hier op a schouwers
Allen
Na na na na na na na na na
Boogie
He zoet,
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't is ni zo erg
Zingt een lieke
En mokke 't beter
Weurd wakker, doet open, laat heur d'rin
Da's een begin
Zo weurd alles beter
Beter beter beter beter beter
Aah (1 maat)
Nanana (3x)
Jean
Maat ge zij een kind, wat ‘n bakkes
Spelen in de straat- gij wordt later nog ne grote vent
Oewe smoel vol zand
Gij grote schand
Sjotten tegen schenen en buskestamp
zingend
wij maken hier brokken
wij maken hier brokken
Jean
Maat ge wordt wat ouder, kouwer
Roepen in de straat- heel de wereld onder awe voet
Oewe smoel vol bloed
Gij stomme kloot
Achter een vlag me a bovenlijf bloot
zingend
wij maken hier brokken
wij maken hier brokken
Nanana ….
….
wij maken hier brokken
wij maken hier brokken
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De lichtjes van de Schelde
MARC
Den tijd zit erop en we gaan weer naar huis
Dat duurt hoop en al een paar weken
DIRK
Een paar keer de wacht en dan zijn we weer thuis
En dan kanne ‘k ik t'rug me a spreken
Jean
Dus dees is de lesten brief dien ik a schrijf
Leest elken dag goe de gazet
ERIK
Dan wette op elk moment van de reis
Waarda 'k voet aan wal hem gezet
Zien ik de lichtjes van het Scheld, dan
gade mijn hart ne gaank zien gaan
Ik weet da gij op mij zult wachten
En da ge op de kaai zult staan
Zien ik de lichtjes van het Scheld, dan
Is 't ofda'k in aw ogen kijk
Die zo blinken van de liefde
Dan zijn ik as ne prins zo rijk
GENE
Ge weet onderweg denk ik maar aan één ding
Ik zien a verschrikkelijk gere
JAN
Ne zeeman is zot van zijn vrouw en zijn kind
Maar toch moet hem altijd gaan vêre
BOOGIE
En heet de zee het is ni goe me mij veur
En loop ik voorgoed averij
LUC
Denkt dan aan de kind'ren en slaagt oe der deur
Maar vertelt af en toe over mij
Zien ik de lichtjes van het Scheld, dan
gade mijn hart ne gaank zien gaan
Ik weet da gij op mij zult wachten
En da ge op de kaai zult staan
Zien ik de lichtjes van het Scheld, dan
Is 't ofda'k in aw ogen kijk
Die zo blinken van de liefde
Dan zijn ik as ne prins zo rijk
GUILLAUME
Die zo blinken van de liefde
Dan zijn ik as ne prins zo rijk

