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Trink, trink, Brüderlein, trink	
	
Trink, trink, Brüderlein, trink, 
lass doch die Sorgen zu Haus! 
Trink, trink, Brüderlein, trink, 
zieh doch die Stirn nicht so krauss!  
Meide den Kummer und meide den Schmerz, 
dann ist das Leben ein Scherz! 
Meide den Kummer und meide den Schmerz, 
Ja, dann ist das Leben ein Scherz! 
 
Eins, zwei, drei, saufen, lass das Bier mal 
laufen. 



	
4	

Reglement 
 
Om een cantus goed te laten verlopen en tot een 
succes te maken zijn de volgende regels opgesteld. 
Waarborg deze samen! 
 
Geboden en verboden 
àTe allen tijde worden de aanwijzingen van de 
cantuszangers opgevolgd.  
àOp het overtreden van het reglement wordt een 
passende sanctie opgelegd. 
àToiletbezoek tijdens de cantus is niet toegestaan. 
Mits de tempus/pauze aangegeven is. 
àNiet drinken tijdens het zingen, de cantuszangers 
bepalen wanneer je mag drinken. 
àAls er niet gezongen wordt, dient de codex 
gesloten te zijn. 
àEr wordt niet op de banken en tafels gestaan 
àEr wordt naast de banken gestaan tijdens het 
zingen 
àEr wordt niet gedronken voordat Trink Bruderlein 
Trink voltooid is. 
àEr wordt niet met bier gegooid. 
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Sancties 
 
àAd fundum: Men moet binnen 7 seconden het glas 
ledigen, waarbij alle aanwezigen van 7 aftellen. 
 

àAd gestrekte arm: Ad fundum echter met gestrekte 
arm dient het bier in de mond gegoten te worden. 
 

àAdje mondkap: Nuttig het bier vanuit het 
mondkapje en drink het binnen 7 seconden leeg. 
 

àAdje latje: De 4 geselecteerde personen dienen 
langs elkaar te staan en de bierglazen tegelijk tot zich 
te nemen, de buitenste 2 bepalen wanneer er 
gedronken wordt. 
 

àAdje hond: Diegene die een ander een adje 
probeert aan te naaien moet voor straf eerst blaffen 
en vervolgens een biertje op zijn knieën uit de 
hondenbak tot zich te nemen.  
 

àAdje helm: De gestrafte plaatst de helm op zijn 
hoofd en het biertje in de houder. Het bier via de 
slang tot zich te nemen in 7 seconden met de handen 
op de rug. 
 

àAdje gieter: Een gieter wordt leeg gegoten en de 
gehele tafel dient om de beurt te drinken en achter 
elkaar rondjes te lopen tot de gieter leeg is. 
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Liederen 
 
1. Volkslied 
2. Malle babbe 
3. De Toreador 
4. Jan Klaassen de trompetter 
5. Smoorverliefd 
6. Weekend 
7. Zijn het je ogen 
8. Why tell me why 
9. Automatisch 
10. Ice ice baby 
11. Het is een nacht 
12. Ademnood 
13. Juffrouw Toos 
14. Het regent zonnestralen 
15. Hallo 
16. Hé zon 
17. My heart will go on 
18. Het leven is goed in het Brabantse land 
19. Zelfs je naam is mooi 
20. Love me for a reason 
21. The cave 
22. I want it that way 
23. Mamma Mia 
24. Bieber van de kroeg 
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25. Gimme! Gimme! Gimme! 
26. De vrolijke koster 
27. Casanova 
28. Oh, oh, Den Haag 
29. The world's greatest 
30. Mambo no. 5 
31. Brabantse nachten zijn lang 
32. MMMbob 
33. Whole again 
34. Vanavond (uit m’n bol) 
35. Les lacs du connemara 
36. Coming home 
37. Land van maas en waal 
38. When you say nothing at all 
39. Viva la vida 
40. I can’t help myself 
41. Stupid 
42. Unwritten 
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Volkslied 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
 
Malle babbe 
Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor met 
schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt 
je rokken op en lacht naar iedere man die in het 
donker wel durft wat overdag niet kan. 
 
En bij nacht in de kroegen hier, gaat je naam in het 
rond bij het blond schuimend bier. Malle Babbe kom, 
Malle Babbe kom hier, lekker stuk, malle meid, lekker 
dier van plezier. Malle Babbe is rond, Malle Babbe is 
blond, een zoen op je mond, Malle Babbe, je lekkere 
kont. 
 
Ik ken ze een voor een, de heren van fatsoen, ik zal ze 
nooit vergeten zoals ze jou wel doen. Ik heb het vaak 
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gezien, wanneer zo’n stuk verdriet, voldaan naar 
buiten kwam en jou daar achter liet. 
En bij nacht in de kroegen hier, gaat je naam in het 
rond bij het blond schuimend bier 
 
En 's zondags in de kerk dan zit daar zo'n meneer, stijf 
als een houten plank met spijkers in zijn kop te kijken 
in zijn bank. 
Een zwart lakens pak om zijn zondige lijf, 
bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig 
een cent in het zakje doen,  
zo koopt hij zijn ziel weer terug … en zijn fatsoen. En 
jij moet achteraan in het donker ergens staan zoals 
het hoort. 
Maar eens dan komt de dag, dan luiden ze de klok, 
dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. 
Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat 
zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. 
Als bij nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor 
bij het blond schuimend bier. 
 
Malle Babbe kom, Malle Babbe kom hier, 
lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malle 
Babbe is rond, Malle Babbe is blond, een zoen op je 
mond, Malle Babbe. 
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De Toreador 
De toreador stond in de arena. Dit was voor hem de 
laatste keer. Want telkens dacht hij aan Maria. 
Zijn liefste signorita, viva amour. 
 
Refrein: 
Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh signorita. 
Dit is ’t momento. En het crescendo. Want door de 
zon verblind. Hoor ik op de wind. 
Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh signorita. 
Dit is 't momento en ’t finalisado. 'T Is dan voorgoed 
voorbij. En word je van mij. 
  
De signorita smeekte rezando. Oh, madre mio spaar 
mijn toreador. Maar in de arena schreeuwde ’t 
publieko. Viva, bravo, el toreador. 
 
Refrein 
 
De spanning steeg, daar op de tribunos. El toro had, 
zijn kracht bewaard. Maar net op tijd, gilde Maria. 
Haar toreador, die werd gespaard.	 
 
Refrein 
Word jij, dan ooit, van mij? 
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Jan Klaasen was trompetter 
Refrein: 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de 
prins. Hij marcheerde van den helder tot den Briel. 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield 
niet van het krijgsgeweld maar trompetter was hij 
wel in hart en ziel. 
 
Het leger sloeg zen tenten op voor Alkmaar in het 
veld en zolang geen vijand zich liet zien was iedereen 
een held. De kroeg werd als strategisch punt door het 
hoofdkwartier bezet. De officieren brulden Jan god 
speel op je trompet. Ze werden wakker in de goot in 
de morgen eer en koud maar Jan Klaassen sliep in de 
armen van de dochter van de schout. 
 
Refrein 
 
De prins trok op inspectie tot de majoor van de 
compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn 
artillerie. Ja zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde 
in uw bed. Maar waar zit das stuk ongeluk van een 
Jan met z’n trompet. En niemand die Jan Klaasen zag 
die bij de stadspoort zat en honderd liedjes speelde 
voor de kinderen van de stad. 
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Refrein 
 
Jan Klaassen zei: Vaarwel mijn lief ik zie je volgend 
jaar. Wanneer de lente terugkomt dan zijn wij weer 
bij elkaar De winter ging, De zomer kwam. 
De oorlog was voorbij. Maar het leger is nooit 
teruggekeerd van de Mokerhei. Geen mens die van 
Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heft maar alle 
kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft. 
 
Refrein 
Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield 
niet van het krijgsgeweld maar trompetter was hij wel 
in hart en ziel. 
 
 
Smoorverliefd 
Mijn oh mijn oeh ik heb pijn. 
O zo'n pijn tot over mijn oren smoorverliefd op jou. 
Keer op keer stort ik weer neer ik kan niet meer. 
Tot over mijn oren smoorverliefd op jou. 
Refrein: 
Veel te vrij, wat moet ik met een meisje zoals jij. 
Veel te vrij, je hebt niemand nodig. 
Tot over z'n oren smoorverliefd op jou. 
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Wooohooo. 
Ik ben verward voel 's m'n hart gaat veel te hard. 
Tot over m'n oren smoorverliefd op jou. 
Ik voel me rot, ik ga kapot. 
Ik lijk wel zot tot over m'n oren smoorverliefd op jou. 
 
Refrein 2x 
 
Wooohooo. 
 
Outro (10x): 
Ik lijk wel zot en ik voel me rot. 
Liefde is een vreemde ziekte. 
 
 
Weekend 
Vandaag stel ik mij de vraag. Wordt het beter 
vandaag. Kan ik het tij nog keren. Moet nog zoveel 
leren. Zeg ik groot is het klein. Doet geen zeer is niet 
fijn. Wil ook de winnaar eens zijn. Wil ik links moet ik 
rechts. Als ik stop moet ik door. Loop altijd achter. Sta 
nooit een keer voor. Heb ik wat geld. Is het m'n ex die 
belt. Ben op mijn vrijheid gesteld. Ik heb een beter 
idee. Ik ga naar mijn stamcafé. 
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Refrein: 
Want als het weekend is. Maken ze mij helemaal 
niks. Trek m'n beste kloffie aan. Om lekker uit m'n 
dak te gaan. Stap op m’n fiets. Trap zo hard als ik 
kan. Ik ga dansen ik droom er al van. Vraag de 
mooiste meid van de kroeg. Misschien wordt zij wel 
wakker naast mij morgenvroeg. 
 
Zeg ik goed is het fout. Doe ik lief ben ik stout. Als 
voel ik me jong. Zegt men hij is oud. Wil ik zwart krijg 
ik wit. 't Wordt niet beter als dit. Niet dat ik daar echt 
mee zit. Zo is het altijd wel wat. Vind ik een brief op 
de mat. Wat kan het me schelen. Weer een boete 
gehad. Ach ja vette pech. Ja hoor wat ik zeg. Ik gooi 
hem mooi even weg. Want ik heb een beter idee. Ik 
ga naar mijn stamcafé. 
 
Refrein  
 
Olé olé olé olé. Heehoo heehoo. Olé olé olé olé. 
Heehoo hééhoo. Olé olé olé olé. Heehoo heehoo. Olé 
olé olé olé. Heehoo Heehoo. 
 
Refrein 2x 
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Zijn het je ogen 
Ja, de wereld kreeg een kleur d'r bij. Toen jij me zei: Ik 
zie je zitten. En de zon die scheen een beetje meer. 
Die eerste keer met jou. Alle vogels floten steeds die 
melodie. En ik zing hem elke keer als ik je zie. 
 
Refrein: 
Zijn het je ogen, is het je stem. Zijn het de 
woorden die je zegt als ik weer bij je ben. 
Zijn het je ogen, is het je lach. Zijn het die dingen 
waarom ik jou niet kan missen, voor geen dag. 
 
Elke dag dat is een wonderdag. Ik kan geen dag, meer 
zonder jou zijn. Sinds ik jou ken is 't of ik zweef. En 
veel meer leef als eerst. Nee, er is voor mij geen 
tweede zoals jij dus wil ik m'n hele leven bij je zijn. 
 
Refrein 
 
Waar ik ga, ik hoor nog steeds die melodie. 
En ik zing hem elke keer als ik jou zie. 
 
Refrein 2x 
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Why tell me why 
When I was young, I felt the need of learning, 
learning. Love I was told kept the wheel on turning, 
turning. Still I'm trying to find, peace of mine inside. 
Once in your life you feel the urge of knowing, 
knowing and wondering Why. 
 
Come on people, better use our sense, our time is 
running out there ain't no doubt about. 
We can make it, try to rearrange it if there's a price, 
we got to toss the dice. 
 
Refrein: 
Oooh, won't you tell me what's right. 
Oh yeah, won't you tell me what's wrong Ooh 
won't you tell me what's right. Somebody tell me 
now 
Believe in… Destiny, Believe in… ooh Humanity, 
Believe in… yeah, we'll meet again. Somehow, 
Somewhere, someday.  
Why, tell me why, tell me why, tell me why do I 
pray. I need to know right now oooh. Why, tell me 
why, tell me why, tell me why do I pray. I hope 
that freedom soon will come our way, why,  
tell me why, tell me why, tell me why. 
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Come on people, lent a helpin' hand, no need to fuss 
and fight we all know where we stand. 
Help me make it, try to rearrange it name your price 
and I will toss the dice. 
 
Refrein 
 
tell me why, tell me why do I pray. 
I need a key to help me any way. 
Why tell me, why, tell me why, tell me why do I pray. 
 
 
 
Automatisch 
Ey, ey, ey, oh.  Ik kan er niks aan doen, het gebeurt 
gewoon. Ik hou het niet tegen, ik ben machteloos. 
Ja, je kijkt me aan (Mhm), ziet m'n Nike’s gaan. 
Het is al te laat (Ey). M'n voet begint te shaken, alles 
gaat bewegen. Voordat ik het weet voel ik de lampen 
op mij. Ineens pak ik de solo, move ik als een jojo. 
Stoppen is een no-go. 
 
Refrein: 
Want ik dans automatisch. Nee, stilstaan dat 
bestaan niet. Vanavond voelt het magisch 
Zo a-a-automatisch. Want ik dans automatisch. 
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Ja, ik snap het wel, dat je mee wilt doеn. Stiekem aan 
het tikkеn met je linkervoet. Ik kijk je aan (Oh), zie je 
Jordans gaan (Yeah). Het is al te laat. 
Mijn hand begint te shaken, alles gaat bewegen. 
Voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. 
Nog steeds heb ik de solo, move ik als een jojo. 
Stoppen is een no-go. 
 
Refrein 
 
Ook al is het laat, zin om door te gaan. Nee, het boeit 
me niet als ik. Ja, hier nog sta als de zon opgaat.  
Ook al is het geen gezicht. En m'n hart dat slaat in 
dezelfde maat. Ja, ik voel de energie. En ik ben m'n 
lichaam niet de baas. Want ik dans automatisch. 
 
Het gaat automatisch. Als ik dans op de vloer is het 
topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de 
sensatie. Alle meiden zeggen: "Damn, heeft die boy 
een relatie?" Want (Ey, oh) hij danst super smooth. 
En (Ey, oh) kijk nou wat ie doet. Kom (Mee, oh) dit is 
hoe het moet. Vanavond is van ons, ja. 
 
Refrein 
Alles gaat vanzelf. Ook al is het laat, zin om door te 
gaan. Nee, het boeit me niet als ik. Ja, hier nog sta als 
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de zon opgaat. Ook al is het geen gezicht. En m'n hart 
dat slaat in dezelfde maat. Ja, ik voel de energie 
En ik ben m'n lichaam niet de baas. Want ik dans 
automatisch. 
 
 
Ice ice baby 
Yo VIP, let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. 
 
Alright stop, collaborate and listen. Ice is back with 
the brand new invention. Something grabs a hold of 
me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. 
"Will it ever stop?" Yo, I don't know. Turn off the 
lights, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a 
vandal. Light up a stage and wax a chump like a 
candle. Dance, rush the speaker that booms. 
I'm killing your brain like a poisonous mushroom. 
Deadly when I play a dope melody. Anything less than 
the best is a felony. Love it or leave it, you better 
gangway. You better hit the bullseye, the kid don't 
play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. 
Check out the hook while my DJ revolves it. 
 
Refrein: 
Ice, ice, baby. Vanilla Ice, ice, baby 
Vanilla Ice, ice, baby. Vanilla Ice, ice, baby 
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Now that the party is jumpin'. With the bass kicked in 
and the Vegas are pumpin'. Quick to the point, to the 
point, no fakin'. Cookin' MCs like a pound of bacon. 
Burnin' 'em if you're not quick and nimble. I go crazy 
when I hear a cymbal. And a hi-hat with a souped up 
tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin' in my 
5.0. With the ragtop down so my hair can blow. 
The girlies on standby, wavin' just to say hi. 
“Did you stop?” No, I just drove by. Kept on, pursuin' 
to the next stop. I busted a left and I'm headin' to the 
next stop. The block was dead, yo, so I continued to 
A1A Beachfront Avenue. Girls were hot wearing less 
than bikinis. Rockman lovers driving Lamborghinis. 
Jealous, 'cause I'm out getting mine. Shay with a 
gauge and Vanilla with a 9. Ready for the chumps on 
the wall. The chumps acting ill because they're full of 
eight ball. Gunshots raged out like a bell. I grabbed 
my 9, all I heard were shells. Falling on the concrete 
real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. 
Bumper to bumper, the avenue's packed. 
I'm trying to get away before the jackers jack. 
Police on the scene, you know what I mean? 
They passed me up, confronted all the dope fiends. 
If there was a problem, yo, I'll solve it. 
Check out the hook while my DJ revolves it. 
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Refrein 
 
Take heed 'cause I'm a lyrical poet. Miami's on the 
scene just in case you didn't know it, My town that 
created all the bass sound. Enough to shake and kick 
holes in the ground. 'Cause my style's like a chemical 
spill. Feasible rhymes that you can vision and feel. 
Conducted and formed, this is a hell of a concept. 
We make it hype and you want to step. With this. 
Shay plays on the fade. Slice like a ninja, cut like a 
razor blade. So fast, other DJs say, “Damn!” 
If rhyme was a drug I'd sell it by the gram. 
Keep my composure when it's time to get loose. 
Magnetized by the mic while I kick my juice. 
If there was a problem yo I'll solve it. 
Check out the hook while my DJ revolves it. 
 
Refrein  
 
 
Het is een nacht 
Je vraagt of ik zin heb in sigaret. Het is twee uur 's 
nachts, we liggen op bed. In een hotel in een stad, 
waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent en 
niemand ons stoort. Op de vloer ligt een lege fles 
wijn. 
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En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een 
schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles. 
Wat ik van een nacht verwacht. 
 
Refrein: 
Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet. 
Het is een nacht, die wordt bezongen in het 
mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht 
dat ik hem nooit beleven zou maar vannacht 
beleef ik hem met jou. 
 
Ik ben nog wakker en staar naar het plafond. En denk 
aan hoe de dag lang geleden begon. Het zomaar er 
vandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis 
eindigen zou. Nu lig ik hier in een wildvreemde stad. 
En heb ik net de nacht van mijn leven gehad. Maar 
helaas er komt weer licht door de ramen. Hoewel 
voor ons de wereld vannacht heeft stilgestaan. 
 
Refrein 
 
Maar een lied blijft slechts bij woorden. 
De film is in scene gezet. 
Maar deze nacht met jou is levensecht. 
 
Refrein 
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En ik hou alleen nog maar van jou. 
En ik hou alleen nog maar van jou. 
 
 
Ademnood 
Nanana nana nanana. Nanana nana nanana. (yeah-
oh-yeah) 
  
Vannacht was heftig. Je krijgt van mij een dikke 
tien(oh-hoh). 'k Ging voor je lichaam. Daarna zou ik 
wel verder zien(eh-heh) 
 En nu de morgen komt. Lig jij tegen me aan. Als je 
straks wakker wordt. Laat ik je nog niet gaan. 
 
Refrein: 
Je komt in ademnood. Want de kans is groot. Dat 
ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we 
doen ’t nou.  
Ademnood, geef je nu maar bloot. Delen we de 
passie weer. Of wordt dit de laatste keer. Voor 
jou...oooh. 
 
'k Geef me gewonnen. Je bent de beste in je 
soort(Hmm-hmm). Volgende ronde. Waarin jij weer 
op punten scoort(Yeah-heh). 
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We liggen uitgeput. Verstrengeld in elkaar. Ik vind je 
toch wel lief. Dus je bent nog lang niet klaar. 
  
Refrein  
 
Ademnood. Ademnood. Ademnood:Yeah oh baby. 
Ademnood:Geef je nu bloot. Ademnood:Hiyeah 
hiyeah o baby. Ademnood:Delen we de passieweer. 
Ademnood:Jahaha hahajahaha. Ademnood:Jahaha 
hahahahahaha.  
 
Refrein 2x 
Nanana nana nanana:Wat ik wil van jou...oooh. 
Nanana nana nanana:Wat ik wil van jou...oooh. 
Nanana nana nanana:Jahaha hahahaaaah. 
 
 
Juffrouw Toos 
Refrein: 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
Op de kleuterschool de Blauwe Blokkendoos. 
Ik had 'n streepje voor, op mij werd zij nooit boos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best. 
In al die liedjes was ik dan ook beter dan de rest. 
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Altijd is Kortjakje ziek. Midden in de week maar 's 
zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk. 
Met haar boek vol zilverwerk. Altijd is Kortjakje ziek. 
Midden in de week maar 's zondags niet. 
Berend Botje ging uit varen. Met zijn bootje naar 
Zuid-Laren. De weg was recht, de weg was krom. 
Nooit kwam Berend Botje weer om. Een, twee, drie, 
vier, vijf, zes, zeven. Waar is Berend Botje gebleven 
Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. 
 
Op een grote paddenstoel. Rood met witte stippen. 
Zat kabouter Spillebeen. Heen en weer te wippen. 
"Krak" zei toen de paddenstoel. Met een diepe zucht. 
Allebei de beentjes. Hoepla in de. 
Olleke bolleke rebusolleke. Olleke bolleke knol. 
Olleke bolleke rebusolleke. Olleke bolleke knol. 
 
Refrein 
 
In Den Haag daar woont een graaf. En zijn zoon heet 
Jantje. Als je vraagt "waar woont jouw pa". Wuift hij 
met z’n handje. Met z'n vingertje en z’n duim. 
Op z'n hoed draagt hij een pluim. Aan z'n arm een 
mandje. Dag mijn lieve Jantje. 
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Zeg ken jij de mosselman. De mosselman, de 
mosselman. Zeg ken jij de mosselman. Die woont in 
Scheveningen. Ja, ik ken de mosselman. De 
mosselman, de mosselman. Ja, ik ken de mosselman 
Die woont in Scheveningen. Samen kennen wij de 
mosselman. De mosselman, de mosselman. Samen 
kennen wij de mosselman. Die woont in 
Scheveningen. 
In een groen, groen, groen, groen knolle- knolleland. 
Daar zaten twee haasjes heel parmant. En de 1 die 
blies de fluite- fluitefluit. En de anders sloeg de 
trommel. Opeens kwam daar een jager jager aan. 
En die heeft er 1 geschoten. En dat heeft al naar met 
denken denken kan. De ander zeer verdroten. 
 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
Op de kleuterschool de Blauwe Blokkendoos. 
Ik had 'n streepje voor, op mij werd zij nooit boos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
Op de kleuterschool de Blauwe Blokkendoos. 
Ik had 'n streepje voor, op mij werd zij nooit boos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw Toos. 
M'n allereerste liefde dat was juffrouw, juffrouw, 
juffrouw Toos. 
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Het regent zonnestralen 
Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een 
man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto 
vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder 
Herman. Want die had hem net verkocht. 
 
Herman in de zon op het terras. Leest in 't AD dat 'ie 
niet meer in leven was. Zijn auto was volledig 
afgebrand. En die man die hem gekocht had. Stond 
onder zijn naam in de krant. 
 
Refrein: 
O, o, o, Even rustig ademhalen. Het lijkt alsof het 
regent als altijd. Maar het regent zonnestralen. 
 
Een week geleden, in een park in Amsterdam. Had hij 
zijn leven overzien en schrok zich lam. Hij was een 
man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn 
jongensdromen. Was alleen het oud worden gehaald. 
 
Refrein 
 
Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem 
het dapper, noem het vluchten maar ik knijp er 
tussenuit. 
Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer. 
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Met meer vrijheid dan hem lief was en nu wist hij het 
niet meer. 
 
Herman leest wel honderd keer de krant. 
Het staat er echt, pagina achttien, zwartomrand. 
Hield 'ie vroeger al zijn meningen. En al zijn dromen 
stil. Nu was 'ie niks niet niemand nergens meer. Kan 
dus gaan waar 'ie maar wil. Herman rekent af en staat 
dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. 
Ik heb een tweede kans gekregen. En da's meer dan ik 
verdien. Maar als dit het is, is dit het. En we zullen het 
wel zien. 
 
Refrein 
 
 
 
 
Hallo 
Je had me bij "Hallo". Gelijk ondersteboven. 
Misschien klinkt het idioot.  
Ik loop me uit te sloven 
Doe dit normaliter nooit.  
Zo achter mijn gevoel aanlopen.  
We stonden oog in oog. Je had me bij "Hallo". 
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Refrein: 
Ik zag je staan en ik dacht: hallo.  
Je kwam dichterbij en je zei: "Hallo".  
Ja, ik was verkocht bij de eerste "Hallo".  
Toen jij zei: "Hallo, hallo" (Hallo).  
Toen jij zei: "Hallo, hallo" (Hallo). 
Toen jij zei: "Hallo, hallo, hallo". 
 
Ja, ik was meteen over m'n oren van top tot teen. 
Je lichaamstaal, yeah, die sprak mij aan. 
Je betrapt mijn staren en dat voelt zo vreemd. 
Maar toen ik in je ogen keek. Zo van slag ben ik nooit 
geweest. 't Moment is hier en daar staan we dan 
Zonder plan, en het ijs dat breekt. 
Ja, je had me bij "Hallo". Gelijk ondersteboven. 
Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te sloven 
Doe dit normaliter nooit. Zo achter mijn gevoel 
aanlopen. We stonden oog in oog. Je had me bij 
"Hallo". 
 
Refrein  
 
Sinds ik jou ontmoet heb. Wil ik niks anders. 
Toen jij zei: "Hallo, hallo" (Hallo). En sinds jij mij 
begroet hebt. Ben ik veranderd. Toen jij zei: "Hallo, 
hallo" (Hallo) 
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He Zon 
Het Leven tot vandaag stelde niet zoveel voor. Steeds 
hetzelfde liedje het kabbelde door. Nauwelijks nog 
spanningen en zelden een strijd. Ik was het vuur de 
vonken kwijt. 
 Maar toen ik vanochtend opstond voor een nieuwe 
dag. En ik een streepje zon door de gordijnen zag. 
Dacht ik dit is dag 1 voor de rest van de tijd. Ik ga voor 
onsterfelijkheid. 
Ik ga iets doen wat nooit eerder iemand deed. 
Vandaag ga ik iets doen waardoor je mij nooit meer 
vergeet. 
 
Refrein: 
He zon kom maar op! Ik ben overal voor in. Kijken 
wie het langst kan stralen. En ik denk dat ik win. 
 
Ik ga niet zitten wachten tot geluk mij vind. Ik wil 
graag vooraan staan als de show weer begint. Ik zal ze 
laten zien wat ik allemaal kan. Daar wordt mijn 
wereld beter van. 
Ik ga iets doen wat nooit eerder iemand deed. 
Vandaag ga ik iets doen waardoor je mij nooit meer 
vergeet.  
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Refrein 
 
Waarom zal ik er vanaf vandaag niet voor gaan. Er zijn 
nog zoveel dingen niet of half gedaan. Maak jezelf 
onsterfelijk en geef het maar door. Uiteindelijk krijg je 
er weer een leven voor.  
 
Refrein 2x 
  
En ik denk en ik voel, ik geloof, ik bedoel, ik beloof dat 
ik win. 2x   
En ik win!! 
 
 
 
My heart will go on 
Every night in my dreams I see you, I feel you 
That is how I know you go on. Far across the distance 
and spaces between us. You have come to show you 
go on. 
 
Refrein: 
Near, far, wherever you are, I believe that the 
heart does go on. Once more, you opened the 
door, nd you're here in my heart.  And my heart 
will go on and on. 
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Love can touch us one time and last for a lifetime. 
And never let go 'till we're gone. Love was, when I 
loved you. One true time I hold you. In my life we'll 
always go on. 
 
Refrein 
Mmm mmm 
 
You're here, there's nothing I fear. And I know that 
my heart will go on. We'll stay forever this way. 
You are safe in my heart. And my heart will go on and 
on. 
 
 
Het leven is goed in het Brabantse land 
Refrein: 
't Leven is goed in 't Brabantse land. 
't Land waar mijn wieg heeft gestaan. 
Daar heb ik voor altijd mijn hart aan verpand. 
Dat land doet mijn hart sneller slaan. 

 
De bossen, de vennen, de purperen hei. 
Een dorpje dat past in je hand. 
De Peel en de Kempen en de Meijerij. 
M'n heerlijke Brabantse land. 
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Refrein 
 
Dat kleine café waar m'n stamtafel staat. 
Een pleintje met bomen omrand. 
De boerenkapel speelt een deuntje op straat. M'n 
heerlijke Brabantse land. 
 
Refrein 
 
Dat land van m'n jeugd waar je iedereen kent. Geen 
verschil is in rang of in stand. 
Dat land waar je rijk bent al heb je geen cent. M'n 
heerlijke Brabantse land. 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Refrein 
 
Dit land waar ons moeder ons groot heeft gebracht. 
M'n vriendelijk g'moedelijke land. Dat land waar het 
leven nog echt wordt geleefd. M'n eerlijke, heerlijke, 
Machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land. 
 
 
 
 
 



	
34	

Zelfs je naam is mooi 
Als jij je kleren aantrekt.. zonder haast. En haast 
zonder erbij na te denken. Kijk ik naar een 
omgekeerde striptease. Van een volmaakte 
schoonheid. Elke handbeweging: een gedicht. 
Elke buiging als een roos die sluit. Oh schat van mij... 
Oh hemels hoge ster. Zelfs jouw schaduw kan mij 
verblinden. 
 
Refrein: 
Dus ga niet weg. Ga nooit bij me weg. Maar als je 
ooit verdwijnt: Laat mij je dan weer vinden. 
 
Zolang ik jou echt... bij me heb. Heb ik de volmaakte 
liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron. En slaap 
onder een deken van geluk. Jij bent het goudste 
zonlicht. Een volmaakt helder kristal. Zo schitterend 
dat het licht ervan. Me soms dreigt te verblinden. 
 
Refrein 
 
Zelfs je naam is mooi. Mooier dan die van iedereen 
Die dezelfde naam heeft. Zelfs je naam is mooi. 
Mooier dan die van iedereen! 
 
Refrein 
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Love me for a reason 
Girl when you hold me, how you control me. 
You bend and you fold me, anyway you please. 
It must be easy for you, the loving things that you do. 
But just a pastime for you, I could never be. And I 
never know, girl, If I should stay or go, 'Cos the games 
that you play, keep driving me away. 
 
Refrein: (2x) 
Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. 
Love me for a reason. Let the reason be love. 
 
Kisses and caresses, are only minor tests, babe of love 
lead to stresses, between a woman and a man. So if 
love everlasting, isn't what you're asking. I'll have to 
pass, girl, I'm proud to take a stand. I can't continue 
guessing, because it's only messing. With my pride 
and my mind. So write down this time to time  
 
Refrein 
I'm just a little old-fashioned. It's take more than 
physical attraction. My initial reaction is honey give 
me love. Not a facsimile of 
 
Refrein 3x 
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The cave 
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises 
slowly as you walk. Away from all the fears. And all 
the faults you've left behind. The harvest left no food 
for you to eat. You cannibal, you meat-eater, you see. 
But I have seen the same. I know the shame in your 
defeat. 
 
Refrein: 
But I will hold on hope. And I won't let you choke. 
On the noose around your neck. And I'll find 
strength in pain. And I will change my ways. I'll 
know my name as it's called again 
 
‘Cause I have other things to fill my time. You take 
what is yours and I'll take mine. Now let me at the 
truth which will refresh my broken mind. 
So tie me to a post and block my ears, I can see 
widows and orphans through my tears. I know my call 
despite my faults. And despite my growing fears. 
 
Refrein 
 
So come out of your cave walking on your hands. 
And see the world hanging upside down. You can 
understand dependence. When you know the 
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maker's land. So make your siren's call. And sing all 
you want. I will not hear what you have to say. 
‘Cause I need freedom now. And I need to know how. 
To live my life as it's meant to be 
 
Refrein 
 
 
 
I want it that way 
Yeah. You are. My fire. The one desire. Believe when I 
say. I want it that way. 
But we are two worlds apart. Can't reach to your 
heart. When you say. That I want it that way 
 
Refrein: 
Tell me why.Ain't nothin' but a heartache 
Tell me why. Ain't nothin' but a mistake 
Tell me why. I never wanna hear you say 
I want it that way 
 
Am I your fire. Your one desire. Yes, I know it's too 
late. But I want it that way 
 
Refrein 
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Now I can see that we've fallen apart. From the way 
that it used to be, yeah. No matter the distance. I 
want you to know that. Deep down inside of me 
 
You are my fire The one desire. 
You are, you are, you are, you are 
Don't wanna hear you say.. 
Ain't nothin' but a heartache 
Ain't nothin' but a mistake 
I never wanna hear you say 
I want it that way 
 
Refrein 2x 
Cause I want it that way. 
 
 
 
 
Mamma mia 
I've been cheated by you since I don't know when. 
So I made up my mind, it must come to an end. Look 
at me now, will I ever learn? I don't know how, but I 
suddenly lose control. There's a fire within my soul. 
Just one look and I can hear a bell ring. One more 
look and I forget everything, woah. 
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Refrein: 
Mamma mia, here I go again. My my, how can I 
resist you? Mamma mia, does it show again? 
My my, just how much I've missed you. Yes, I've 
been brokenhearted. Blue since the day we 
parted. Why, why did I ever let you go?  
Mamma mia, now I really know. My my, I could never 
let you go. 
 
I've been angry and sad about things that you do. 
I can't count all the times that I've told you we're 
through. And when you go, when you slam the door 
I think you know that you won't be away too long 
You know that I'm not that strong. Just one look and I 
can hear a bell ring. One more look and I forget 
everything, woah. 
 
Refrein 
Mamma mia, even if I say. Bye bye, leave me now or 
never. Mamma mia, it's a game we play. Bye bye 
doesn't mean forever. 
 
Refrein 
Mamma mia, now I really know. My my, I could never 
let you go. 
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Bieber van de kroeg 
Aangenaam, Donnie Bon Jovi. Beetje popiejopie, ben 
op mijn chips, net Croky. Kom ik in je kroeg, 
everybody know me. Heb styles, net Harry, vlecht, 
net Obi-Wan Kenobi. Herinner mij als een spacende 
Willem. Geen rijbewijs, nooit de Bob, net Dylan. 
Mijn baard als Ed Sheeran, oranje. 
Sip mijn wodka met pink omhoog, veel franje. 
Speltip één: piek nooit te vroeg. 
En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. 
Draaien ze mijn tunes, die zijn groot gеnoeg. 
 
Refrein: 
Ik ben nog lang niet moе. Gappie, mij niet 
bellen. Ik ga door tot morgenvroeg. 
Schat, wat denk je zelf. 't Is hier zo gezellig 
Zie me gaan. Ja ja, je kijkt me aan. 
Ik maak die move. En jij mag drie keer raden. 
Haar hoofd op hol. Ik hou nog even vol. 
Je ziet het goed. Ik ben de Bieber van de kroeg. 
 
Kom met een beertender naar de kroeg. 
Eigen consumptie, status genoeg (Ja). 
Dit is geen uitje, dit is een training. 
Constant die slokdarm in beweging. 
Barman, vul me bij tot de nok. 
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IJs, heb ik gappie, kijk effe mijn klok. 
Zie me lopen met de jus van Bieber. 
Heel de tent aan het stomen, net een pieper. 
Speltip één: piek nooit te vroeg. 
En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. 
Draaien ze mijn tunes, die zijn groot genoeg. 
 
Refrein 
 
Ey, die chick is in de war. Zijn dat Ed Sheeran en 
Bieber aan de bar. Ey, die chick is in de war. 
Zijn dat Ed Sheeran en Bieber aan de bar. 
Ey, die chick is in de war. Zijn dat Ed Sheeran en 
Bieber aan de bar (Ja). Nee, ze heb te veel gehad. 
Want het zijn gewoon Donnie en Mart. 
 
Refrein (Ed Sheeran ipv Bieber) 
 
 
Gimme! Gimme! Gimme! 
Half-past twelve. And I'm watching the late show in 
my flat, all alone. How I hate to spend the evening on 
my own. Autumn winds. Blowing outside the window 
as I look around the room. And it makes me so 
depressed to see the gloom. There's not a soul out 
there. No one to hear my prayer 
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Refrein: 
Gimme, gimme, gimme a man after midnight 
Won't somebody help me chase the shadows 
away? 
Gimme, gimme, gimme a man after midnight 
Take me through the darkness to the break of 
the day. 
 
Movie stars.  
Find the end of the rainbow with a fortune to win.  
It's so different from the world I'm living in.  
Tired of TV.  
I open the window and I gaze into the night.  
But there's nothing there to see, no one in sight. 
There's not a soul out there.  
No one to hear my prayer. 
 
Refrein  
 
Gimme, gimme, gimme a man after midnight. 
Gimme, gimme, gimme a man after midnight. 
There's not a soul out there. 
No one to hear my prayer. 
 
Refrein 2x 
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De vrolijke koster 
Ik ben reeds jarenlang de koster. Doe steeds m’n 
werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere 
zaken. 
Ben altijd thuis nooit aan de zwier. Ik leef zeer kuis en 
heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want 
ik moet ook aan m’n baantje denken. En aan m’n 
dagelijkse fooi. 
Refrein: 
Is dan mijn werk gedaan. Dan kan ik de straat op 
gaan. Dan zie je op de bar. Geen koster meer 
voor je staan. Dan zie je de vrolijke snuiter 
Als koster zo jong en fijn. Want om altijd als 
koster te leven. Moet je stapel mesjokke voor 
zijn. Lang leve het bier en de klare. Het heerlijke 
nat van Schiedam. De vrouwen de wijn en de 
sigaren. In ons heerlijk mooi Amsterdam 
 
Ben ik in Chili of in Ede. In elk café op het 
Rembrandsplein. Waar nou ook bepaald geen koster. 
Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mij 
foxtrotje. En snachts dan slaap ik nooit alleen. Want 
een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en 
been.  
 
Refrein 
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Casanova 
Refrein: 
I am not you're Casanova.  
Me and Romeo have never been friends.  
Can't you see how much I really love ya. 
Going to say it to you time and time again 
 
Oh Casanova. Casanova. 
Every man deserves a good woman.  
And I want you to be my wife.  
Time is so much better spent baby.  
With a woman just like you in my life.  
So let me love you. 
Fill me up inside. I wanna hold you baby. 
So let me squeeze ya.  
Don't you know that i'll be on my knees for you baby. 
Oh baby. 
 
Refrein 
Oh Casanova. Casanova. 
 
Everytime i wanna see ya.  
I can't find the words to tell you so.  
But i love, i love, i love, i love, i love ya babe.  
And I just got to let you know.  
How much i need ya.  
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Show you what you mean to me each day babe.  
Baby, baby, baby. Oh and when I told you. Girl I'm an 
average guy (an average guy). You seem to know just 
how I really feel. Cuz I can't let you go. I need you, I 
want ya. Just stay right here with me. Oh baby I never 
knew love, till you came along. Oh Casanova. 
 
Refrein 2x 
Oh Casanova, Casanova. 
 
 
 
Oh, oh, Den Haag 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in 
Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje 
voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. In 
December met de hele buurt op jacht om kerstbomen 
te rausen. Op oudjaarsavond fikkie stoken, vooral die 
autobanden rookten fijn 
 
Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naar 
ADO willen kijken. In het Zuiderpark, de lange zij, een 
warme worst, supporters om je heen Lekker kankeren 
op Theo van der Burgh en die lange van Vianen. Want 
bij elke lage bal dan dook die eikel er steevast 
overheen. 
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Refrein: 
Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de 
duinen. De Schilderswijk, Lange Poten en 
het Plein. Oh, oh, Den Haag, ik zou met 
niemand willen ruilen. Meteen gaan 
huilen, als ik geen Hagenees zou zijn 
 
Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een 
nachie willen stappen. Op mijn Puch een wijfie halen 
en daarna dansen in de Marathon. Na afloop op het 
Rijswijkse Plein een harinkie gaan happen. De dag 
daarna een kater dus naar Scheveningen, lekker 
bakken in de zon. 
 
Refrein 
 
Ik zou best nog wel een keertje... ach, wat leg ik toch 
te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo 
veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat Nieuw 
Babylon, moest dat er trouwens eigenlijk nou wel zo 
nodig komen? Zo komt die ooievaar op de Vijverberg 
dus never-nooit meer terug 
 
Refrein 
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The world’s greatest 
I am a mountain. I am a tall tree, oh. I am a swift 
wind, sweeping the country. I am a river down in the 
valley, oh. I'm a vision and I can see clearly. 
If anybody asks you who I am. Just stand up tall Look 
'em in the face and say 
 
 Refrein: 
I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak 
up high. Hey, I made it.  I'm the world's greatest. 
And i'm that little bit of hope. When my back's 
against the ropes. I can feel it. I'm the world's 
greatest. 
I am a giant. I am an eagle, oh. I am a lion down in the 
jungle. I am a marching band I am the people, oh. I 
am a helping hand. I am a hero. 
If anybody asks you who I am. Just stand up tall. Look 
'em in the face and say. 
 
Refrein 
 
In the ring of life I'll rain love. And the world will 
notice a king. Where there is darkess. I will shine 
light. And the rythem of sucess will Be our key 
  
Refrein 3x 
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He's the greatest, can you feel it 10x 
 
Refrein 
 
 
Mambo no 5 
Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5! 
 
One, two, three, four, five. Everybody in the car, so 
come on, let's ride. To the liquor store around the 
corner. The boys say they want some gin and juice 
But I really don't wanna beer-bust, like I had last 
week. I must stay deep, 'cause talk is cheap. 
I like Angela, Pamela, Sandra and Rita. 
And as I continue, you know they gettin' sweeter. 
So what can I do? I really beg you, my Lord. 
To me, flirtin' is just like a sport. Anything fly, it's all 
good, let me dump it. Please set in the trumpet. 
 
Refrein: 
A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica 
by my side. A little bit of Rita's all I need. 
A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra 
in the sun. A little bit of Mary all night long.  
A little bit of Jessica, here I am.  A little bit of you 
makes me your man (Ha!). Mambo Number 5! 
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Jump up and down and move it all around. Shake 
your head to the sound. Put your hands on the 
ground. Take one step left and one step right. 
One to the front and one to the side. 
Clap your hands once and clap your hands twice. 
And if it looks like this, then you're doin' it right. 
(Ha!) Trumpet! The trumpet! Mambo Number 5! 
Ha-ha-ha! 
 
Refrein 
I do all to. Fall in love with a girl like you. 'Cause you 
can't run and you can't hide. You and me gonna touch 
the sky. Mambo Number 5! (Ha!) 
 
 
 
 
Brabantse nachten zijn lang 
Zeg vrouwtjelief, ik loop nog vlug. Heel even naar `t 
cafe `k ben zo weer terug. 
Maar daar tref ik dan Jan en alleman. 
Die weer een rondje geven en wat doe je dan. Dan 
zeg je niet: ik mag niet van m`n vrouw. En voor je `t 
weet dan ben je al weer blauw. En kom ik thuis zo 
rond een uur of vier. Dan zie ik alles dubbel door het 
vele bier 
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Refrein: 
Brabantse nachten zijn lang, Brabantse 
nachten zijn lang,.Ze komen vaak langzaam 
op gang, ja maar dan, ja maar dan. 

 
Ik heb een tik, dat vindt u vreemd misschien. Ik kan 
geen lege glazen voor me zien. En ook van volle 
glazen word ik gek. Maar dat los ik wel op, ik ledig ze 
direk. Daarom vind je me meestal in de kroeg. En 
daar zit ik dan vaak tot `s morgensvroeg. Ik denk dan 
over alles heel goed na. Ook aan de smoes die ik mijn 
vrouw vertellen ga 
 
Refrein 
 
Hang ik `s avonds laat nog aan de bar. Dan staat er 
weer een taxi voor me klaar. Die brengt me thuis en 
ook al ben ik zat. Toch krijg ik altijd weer de sleutel in 
het gat. En word ik wakker rond een uur of een. Dan 
draait de wereld om me heen. M`n kop doet pijn, dan 
denk ik heel terecht: Een van die dertig biertjes was 
waarschijnlijk slecht 
 
Refrein 2x 
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MMMbob 
Ohhhh. Ohh ohh ohhhh. Ohh ohhhhhh. 
You have so many relationships in this life. Only one 
or two will last. You're going through all the pain and 
strife. Then you turn your back and they're gone so 
fast. Oh yeah. And they're gone so fast, yeah-e-yeah 
ohhh. So hold on the ones who really care. In the end 
they'll be the only ones there. And when you get old 
and start losing your hair. Can you tell me who will 
still care-are-are. Can you tell me who will still care 
Ohh ohhh. Okay yeah. 
 
Refrein: 
Mmm bop, ba duba dop. Ba du bop, ba duba dop 
Ba du bop, ba duba dop. Ba du, yeah-e-yeah 
Mmm bop, ba duba dop. Ba du bop, ba du dop 
Ba du bop, ba du dop. Ba du, yeah-e-yeah 
 
Said oh yeah. In an mmm bop they're gone. Yeah 
heah! Then I see you plant a flower, plant a rose. 
You can plant any one of those. Keep planting to find 
out which one grows. It's a secret no one know-hoe-
hoes. It's a secret no one knows. Oh hoes, no one 
know-ohs. 
 
Refrein 
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In an mmm bop they're gone. In an mmmbop they're 
not there. In an mmmbop they're gone. In an 
mmmbop they're not there-ere-ere. Until you lose 
your hair, Oh hoe. But you don't care.	And you're 
sayin'. 
 
Refrein 
 
Can you tell me? Oh. No, you can't 'cause you don't 
know. Can you tell me? Oh yeah. You say you can but 
you don't know. Can you tell me ohh. (Which flower's 
going to grow?). No, you can't 'cause you don't know 
Can you tell me. (If it's going to be a daisy or a rose?) 
You say you can but you don't knowwww. Can you 
tell me ohh. (Which flower's going to grow?).  
No, you can't 'cause you don't know 
Can you tell me? You say you can but you don't know-
wah-hoe. Say you can but you don't know 
You don't know-hoe. Don't know-hoe-hoe-oh. 
Mmm bop. Du bop. Du bop. Du, yeah-e-yeah. 
Mmm bop ohh yeah. Du bop. Du bop. Du, oh ohh. 
 
Refrein 2x 
 
Can you tell me? Ohhhh. No, you can't 'cause you 
don't know. Can you tell me? Oh yeah. 
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You say you can but you don't knowwwwww. 
You say you can but you don't know. Nooo. 
 
 
Whole again 
If you see me walking down the street. Staring at the 
sky. And dragging my 2 feet You just pass me by. It 
still makes me cry. But you can make me whole again 
 
And If you see me with another man. I'm Laughin and 
I'm jokin'. Doing what i can 
I Won't put you down. Cuz i want you around. You 
can make me whole again. 
 
Refrein: 
Looking back on when we first met. I can not escape 
and i can not forget. Baby you're the one, you still 
turn me on. You can make me whole again. 
 
Time is layin' heavy on my heart. Seems I've got too 
much of it. Since we've been apart. My friends make 
me smile. If only for while. You can make me whole 
again. 
 
Refrein 
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For now I'll have to wait. But baby if you change your 
mind. Don't be too late. Cause I just can't go on. It's 
already been too long. But you could make me whole 
again. 
 
Refrein (repeat till fade) 
 
 
Vanavond (uit m’n bol) 
Tino, Donnie en Kris Kross vanavond gaan we uit ons 
bol en helemaal los. Een drankmarathon praat met 
dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar huis 
kom.  
 
Ik heb 4, 5 rooitjes in m’n zak. Ik heb de hele nacht op 
jou gewacht. Ik zet Hazes aan en loop 'em. Wanneer 
ik lam stap in de uber. 
 
Ik haal de mooiste pattas uit m’n kast. Ze glimmen 
net zoals je lach. Ik pak de bon voor het café. Dus 
neem je vriendinnen mee. 
 
Is de nacht nog jong. Komt de zon al op. Gaan we 
allemaal naar de klote. 
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Refrein: 
Vanavond ga ik even uit m’n bol. Gooi alles van me 
af en giet me vol. Want ik hou van ’t leven. Al 
moet ik soms ook geven. Want vanavond ga ik 
even uit m’n bol.  

 
Vanavond ga ik uit m’n bol in m'n stoney hempie. 
Ik heb flessen in de koelkast net als Sjenky. Drank heb 
ik plenty van bier een pallet of drie. Zelf doe ik een 
paf net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. 
Space ongeremd gekke trammelant, jonko, kromme 
croissant en batra in me hand. En twee kaassoufflé in 
de frituur geland. Zorgen zijn voor morgen gaan door 
tot laat. Straks vroeg op maar vroeg woord bij de 
daad. Zo voorkom je bonje. Kris Kross en Tino dit is 
het laatste rondje. Schenk nog een vino. 
Is de nacht nog jong. Komt de zon al op 
Gaan we allemaal naar de klote. 
 
Refrein 
 
Giet het maar in voor me. Geniet en drink voor me. 
Zolang je maar leeft. En alles vergeet.  
Giet het maar in voor me. Geniet en drink voor me 
Zolang je maar leeft. Ben jij niet alleen. 
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Refrein (laatste zin: Maar vanavond telt alleen voor 
mij de lol) 
 
Oh ik zet me zorgen even aan de kant. En denk niet 
aan verdriet of trammelant. Ja lachen gieren brullen. 
Toe laat m'n glas maar vullen. Want vanavond ga ik 
even uit m’n bol. 
 
 
Les Lacs du Connemara 
Terre brûlée au vent, des landes de pierres. Autour 
des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. 
Le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du 
Nord. Colorent la terre, les lacs, les rivières 
C'est le décor du Connemara.  
 
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. 
Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. 
Sean Kelly s'est dit: "Je suis catholique, Maureen 
aussi". 
L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. 
De Tipperary, Ballyconneely et de Galway. 
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara. 
Y'avait les Connor, les O'Connolly, les Flaherty du Ring 
of Kerry. Et de quoi boire trois jours et deux nuits. 
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Là-bas au Connemara. On sait tout le prix du silence 
Là-bas au Connemara. On dit que la vie, c'est une 
folie. Et que la folie, ça se danse. 
 
Terre brulée au vent, des landes de pierres. Autour 
des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer. 
Le Connemara. Des nuages noirs, qui viennent du 
Nord. Colorent la terre, les lacs, les rivières. 
C'est le décor du Connemara. 
 
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell. 
Au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. 
On y croit encore aux monstres des lacs, qu'on voit. 
nager certains soirs d'été. Et replonger pour 
l'éternité.  
On y voit encore des hommes d'ailleurs venus 
chercher. Le repos de l'âme, et pour le cœur un goût 
de meilleur. On y croit encore, que le jour viendra, il 
est tout près. Où les Irlandais feront la paix autour de 
la croix 
 
Là-bas au Connemara. On sait tout le prix de la guerre 
Là-bas au Connemara. On n'accepte pas 
La paix des Gallois. Ni celle des rois d'Angleterre 
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Coming home 
I`ll be gone on a Monday. I`ll be back on a Friday. If 
you`re lonely without me. Then baby, baby, baby. I`ll 
be home soon. Call a friend for some laughter. Keep 
in mind, the day after. Save your love for the 
weekend. Cause baby, baby, baby. I`ll give my love to 
you. 
 
Tada da dap, tada da dap. Tada da dadada da dap. It`s 
so cold in this city. And I`m dreaming that you`re 
thinking of me. Two more nights, this feeling will be 
over. So baby, baby, baby. Save your love for me. 
Tada da dap, tada da dap.Tada da dadada da dap. 
 
Two more nights. My flight leaves at nine. 
No longer alone (you`re not alone). And I see your 
smile. It lights up your eyes. So baby, baby, I`m 
coming home. 
 
I`m coming home, yeahhhh. Shoodoop dumdoodoop. 
Tada da dap, tada da dap. Tada da dadada da dap.  
I`m coming home. I`m coming home. 
Yeah baby. Oh girl. To you. To you.  
I`m coming home 6x 
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Land van maas en waal 
Refrein: 
Onder de groene hemel, in de blauwe zon. Speelt 
het blikken harmonie-orkest in een grote 
regenton. Daar trekt over de heuvels en door het 
grote bos. De lange stoete, de bergen in van het 
circus Jeroen Bosch. En we praten en we zingen en 
we lachen allemaal.  Want daar achter de hoge 
bergen ligt het land van Maas en Waal.  
 
Ik loop gearmd met een kater voorop. Daarachter 
twee konijnen met een trechter op hun kop. En dan 
de grote snoeshaan die legt een glazen ei. Wanneer je 
't schudt dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. 
Ik reik een meisje mijn koperen hand  
Dan komen er 2 Moren met hun slepen in de hand. 
Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. Die 
trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar.  
 
Refrein 
 
We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had 
ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken 
alle kerken met brandewijn in brand. 
't Is koud vuur, dus het geeft niet  
en het komt niet in de krant. 
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Het leed is geleden, de horizon schijnt. 
Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt. 
Dan steken we de loftrompet en ook de dikke draak. 
En eten 's avonds zandgebak op het feestje bij Klaas 
Vaak. 
 
Refrein 
 
 
When you say nothing at all 
It's amazing how you can speak right to my heart. 
Without saying a word, you can light up the dark. Try 
as I may I can never explain. What I hear when you 
don't say a thing 
 
Refrein: 
The smile on your face lets me know that you 
need me. There's a truth in your eyes saying you'll 
never leave me. The touch of your hand says you'll 
catch me wherever I fall. You say it best.... when 
you say nothing at all. 
 
All day long I can hear people talking out loud 
But when you hold me near, you drown out the 
crowd. Try as they may they could never define. 
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What's been said between your heart and mine. 
 
Refrein 2x 
 
(You say it best when you say nothing at all 
You say it best when you say nothing at all..) 
 
That smile on your face 
The truth in your eyes The touch of your hand 
Let's me know that you need me.. 
(You say it best when you say nothing at all 
You say it best when you say nothing at all..) 

 
 
Viva la vida 
I used to rule the world. Seas would rise when I gave 
the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep 
the streets I used to own. 
I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's 
eyes. Listened as the crowd would sing. Now the old 
king is dead long live the king. One minute I held the 
key. Next the walls were closed on me. 
And I discovered that my castles stand. 
Upon pillars of salt and pillars of sand. 
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Refrein: 
I hear Jerusalem bells a-ringing. Roman cavalry 
choirs are singing. Be my mirror, my sword and 
shield. Missionaries in a foreign field. For some 
reason I can't explain. Once you'd gone there was 
never. Never an honest word. And that was when I 
ruled the world. 
 
It was a wicked and wild wind. Blew down the doors 
to let me in. Shattered windows and the sound of 
drums. People couldn't believe what I'd become. 
Revolutionaries wait. For my head on a silver plate. 
Just a puppet on a lonely string. Oh who would ever 
want to be king. 
 
Refrein 2x 
 
 
I can’t help myself 
If I would tell you, how much you mean to me, I think 
you wouldn't understand it. so I wait, I wait, until this 
day comes, when you will understand me. 
 
But I can't help myself, I can't stop myself I am going 
crazy. And I can't stop myself, 
I cannot control myself, I am going crazy. 
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Refrein: 
And I love you, I want you, I wanna talk to you,  
I wanna be with you. And I love you, I want you, I 
wanna talk to you, I wanna be with you. 
 
I cannot change it, I'm sure not makin it. 
One big hell of a fuss. I cannot turn my back, I've got 
to face the fact, Life without you is hazy. 
 
Refrein 
 
Kiss me,thrill me, don't say goodbye. Hold me,love 
me, don't say goodbye. Oh,oh,oh..Don´t say goodbye. 
 
But I can't help myself, I can't stop myself. 
I am going crazy. I cannot turn my back, 
I've got to face the fact, Life without you is hazy. 
 
Refrein 
Oh, oh, oh, No, oh, oh, oh ,oh…… Kiss me goodbye. 
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Stupid 
Oooooh. Soo Stupid! Het is weer zover. Kriebels in 
m’n maag. Wat doe ik ermee, stel ik hem de vraag. Ik 
zie hem lopen en draai me om. Ik weet wel zeker, hij 
vindt me vast dom. 
 
Refrein: 
Hoe kom ik erachter, wie schakel ik in. Wie is nu 
eigenlijk m'n beste vriendin. Ik moet het echt weten, 
ik red het zo niet. Ik doe steeds zo stupid. 
(Telkens als hij me ziet) 
 
We zijn aan het sporten. Ik loop met de bal. 
Als hij nou voorbij loopt, doe ik net of ik val. 
Hij heeft niets gezien, hij kijkt zelfs niet om. 
Ik weet nu zeker, hij vindt me vast dom. 
 
Refrein 
 
Het gebeurt me elke keer. En altijd doet het me zeer. 
Nooit stel ik de vraag: zeg zie jij me graag. Het gaat 
me nooit lukken. Ik blijf altijd alleen. 
 
Refrein 2x 
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Unwritten 
I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. 
I'm just beginning, the pen's in my hand, ending 
unplanned.  
 
Refrein: 
Staring at the blank page before you. Open 
up the dirty window. Let the sun illuminate 
the words that you could not find. Reaching 
for something in the distance. So close you 
can almost taste it. Release your inhibitions. 
Feel the rain on your skin. No one else can 
feel it for you. Only you can let it in. No one 
else, no one else can speak the words on 
your lips. Drench yourself in words unspoken. 
Live your life with arms wide open. Today is 
where your book begins.  
The rest is still unwritten. 
 
Oh, oh 
I break tradition, sometimes my tries, are outside the 
lines. We've been conditioned to not make mistakes, 
but I can't live that way. 
 
Refrein 
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Feel the rain on your skin. No one else can feel it for 
you. Only you can let it in. No one else, no one else. 
Can speak the words on your lips. 
Drench yourself in words unspoken. Live your life 
with arms wide open. Today is where your book 
begins. The rest is still unwritten. 
 
Refrein 
 
Feel the rain on your skin. No one else can feel it for 
you. Only you can let it in. No one else, no one else. 
Can speak the words on your lips. 
Drench yourself in words unspoken. Live your life 
with arms wide open. Today is where your book 
begins. The rest is still unwritten. 
The rest is still unwritten. 
The rest is still unwritten. 
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