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Piraatjes 4 Life Bitch

Duzzeehhhh
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TEKSTEN
1. Opa Telt De Maat Af

2. Zwaai
ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, soms ga ik midden op het dak
staan
ik zwaai met een tak
naar, dingen die ik zie,
dingen op de straat, dingen op de beat
ja, draai zo n pirouetje
en zwaai graag met mn servetje
zo kun je me bijna niet missen, maar
soms moet ik effetjes weg om te pissen kom
terug, om herrie te schoppen,
stap met mn voet in een plas om te soppen
zit op de bank, zwaai met die ene ding,
ik zit op n zwaai vereniging.
zelfs in competitie verband,
zwaai ik met mn voet, niks aan de hand.
zwaai altijd met mn handen in de lucht en
als dr niemand kijkt dan zwaaien ze
terug..
ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, iemand had me laatst gemeld dat,
ik m een keer iets verteld had
zit soms zelfs in een boom.
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zwaai door mn verrekijker recht naar je oom
ik ben nog niet klaar om te kappen,
wapper me suf dus dan doe ik weer dapper.
stap met al mn matters binnen bij de kapper, maar daar
valt nie veel te zwaaien dus krijg ik weer een slappe en ga
terug,
naar de basis,
en als straf voor wie dr als laatst is,
twee week met je handen in je zak,
zodat je je zwaaimomentjes niet pakt
o ja, zwaai ook met een vlaggetje,
zwaai met alles wat ik wil en mag t je
...ontgaan, .. als je me ziet,.. en
hou je niet van zwaaien kom dan maar niet
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug, ik zwaai met mn handen en mn handen zwaaien
terug.

3. Wat Wij Zullen
deze niet
hele normale maar meer dan zeventig talen sprekende
boi uit de crew met de klevende baarden, die zit nu
menige maanden al menige malen als lenige
kalende soort van hevig in de put. daarom ben ik
even een teefje gaan halen, vrezende voor eten van de
vreselijke stevige vlezige palen, zeker balen.
ravertje wilde raven niet meegaan en leven vanavond,
beter bouw ik eventjes een hut.
als je me
zoekt check die pils met de asbak dr naast in mn
plakkende broek want ik kwak te gehaast.
jae, de wc in v&d was verplaatst dus toen
plaste ik laatst wel een meter dr naast.
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jae, ik dus snel nieuwe onderbroek kopen,
hopen, dat ze die ene hadden met knopen
aan de achterkant omdat ik er achter kwam dat ik met
poepen dus niet wachten kan na een plakje achterham.
ik kan,
jij kan
jullie kunnen
wij zullen

wat
en
niet wat
jae

ik kan,
jij kan
jullie kunnen
wij zullen.

wat
en
niet wat
je

runt met je wijf een prullenbakken bedrijf, jij
rund, ik ga vijftig bullebakken te lijf. je
hebt met zn twee ook een pannenkoekencafe en je
neemt voor je sma vaak mannenbroeken mee. je kunt maar
beter niet naar me toe komen lopen en dingen zeggen die
ik niet echt rielekst van je vind. nee! want
voor je t weet ben ik al bezig jou door de midden te slopen
heb je dikke tik op je kin
te pakken.
kom op voor deze ondergemiddelde dwaas,
ik kom om in de ondergeschimmelde kaas,
t komt op als n onopgesmikkelde taart,
kom dronken kwartiertje gemiddeld te laat.
t valt mee in een minder ontwikkelde staat,
t val ook wel ns helemaal niet in de smaak,
jij valt om door een onafgewikkelde draad,
ik val op door mn sik ingewikkelde baard.
ik kan,
jij kan
jullie kunnen
wij zullen

wat
en
niet wat
huile

balk kan
brok kan
flap kan

jokke
de
en dikke
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frits kan,
jij kan
jullie kunnen
wij zullen.

wat
en
niet wat

4. JanPoep Aardeklei

5. Dekbedovertrek
ik vertrek ‘s nachts onder de dekbedovertrek (x2)
in de nacht is het laat, kijk naar de
wiebelende lampjes in mn straat, ruik aan de
lichtgevende stickers op mn raam en ik
voel ik val langzamerhand in slaap, jae.
en mn teen begint raar te bewegen,
ik kan er nu al niet zo heel goed meer tegen.
ik glij weg maar ondertussen zie ik ook nog wel,
de schimmels kruipen uit mn oude pakje chocomel.
lig op een wolk, praat met een
boom met een blikje als tolk (hallo!). ik
denk dat ik droom, denk dat ik hier niet ge
woon met een taxi of trein ben gekomen.
wie is dat daar (wie is dat daar)
waarom zing je wat ik zeg in een liedje das raar
(ik hou van zingen over gebeurtenissen en dingen en gebeurtenissen)
ok, geen problemen mee,
kan me niet echt schelen wie of wat je nadeed.
want ondertussen is mn vinger in de fik gevlogen,
doof de vlammen want ik wrijf met mn oog dr over.
eén kerel staat te fluiten zo van
(ffieeeifeieiefieie) dus ik zeg nog
één keer en ik wil dr niet meer naar luisteren.
(ok ok, ik ga wel fluisteren)
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shit, t lijkt wel alsof t hier een beetje behekst is,
wijs me de weg naar waar t minder arielekst is.
snel, want ik begin te zweten, ik heb een
maatbeker pak slaag voor je uitgemeten en
uitgerekend nu heb ik trek in een plakje bacon met
jus, (juuuuhuuhhuuus)
en
bovendien heb ik t nu wel gezien en word ik niet
echt qua eten hier op mn wenken bediend, duuuus.
waar moet ik heen?
je moet eerst naar de goeie kant gaan staan en dan de hele tijd rechtdoor.
waar moet ik heen?
daar ben ik toch verder niks mee nodig?
ik vertrek ‘s nachts onder de dekbedovertrek (x6)
ik kan niet slapen, zonder te dromen
van rare kerels die zingen wat er gaat komen.
(plastic bakje waait in de water)
en een plastic bakje die waait in t water. ja t
water komt omhoog en kruipt naar me toe,
krijgt lange tengels en kietelt aan mn voet. ik
giechel en moet lachen maar ik doe
liever iets anders dan fakken met die dude.
(kom snel hier!) nee, (ik heb een kuil gegraven!) nou en.
je moet leren niet zo uit je muil te praten.
stap een raam binnen, de muren kraken. ik kan in
eens van mn legerlaarzen lege glazen maken.
beswel strak, maar heb je niet zo veel aan. ik
wil met twee ezels naar venezuela, of naar
scheemda. of niet dr heen maar wel naar de hema.
hangt dr vanaf welke van de twee dr met me meegaat.
waar moet ik heen?
in je dromen zie je allerlei richtingen verschijnen.
waar moet ik heen?
dit heeft te maken met gebeurtenissen en dingen.
ik vertrek ‘s nachts onder de dekbedovertrek (x6)
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(hee kerels, wat een gruwelijk nummer ja!
ja sorry hoor dat ik zo laat kom en shit, weetjewel.
eej maar, kan ik nog meedoen, kan ik nog ergens wat
bars droppen of niet? wacht laat me! ik vertrek
‘s naaaaachts onder de dekbedovertrek.
shit, ik zat dr scheef naast.
ik heb teveel lopen stomen stomen.

6. Dikkertje
tuh tuh tuduh tuh (x4)
ik heb geen zin in een onderkin
zeker twee keer zo dik als een wonderkind
en ik ondervind dat ik patat met onderin
twee keer lekkerder dan zonder vind
ik wil wedden dat ik zwaarder dan je vader weeg
en ik heb 28 boeken over bladerdeeg
en een nare neef die geen baanmeer heeft
en die me koude frikandellen en bavaria geeft
je denkt nu misschien wat een raar gedicht
maar ik ben niet echt blij met m'n zwaargewicht
en in wazig licht heb ik een paars gezicht
en bovendien heb ik een beswel dikke aars opzich. dus.
de meeste meisjes willen niet meer met me praten
ze willen keurige willekeurige kandidaten. later.
ik kan toch niet lopen op water.
ik sta op een kratje da's minder gevaarlijk.
eet met m'n handen (dikkertje dat je bent)
zonder servetje
(dikkertje dat je bent)
altijd m'n bord leeg (dikkertje dat je bent)
zit best wel vol ja!
(dikkertje dat je bent)
toch nog een toetje (dikkertje dat je bent)
kan niet meer lopen (dikkertje dat je bent)
kom met de hijskraan (dikkertje dat je bent)
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broodje gehaktbal

(dikkertje dat je bent)

maandagmiddag heb ik echt wat te doen.
dan ga ik duiven voeren midden in het plantsoen.
dus ik kom er aan met m'n zakje zaad
en ik word fokking kwaad als er een ander staat.
het is ronnie met z'n rolstoel, maar ik ben oldschool.
ik loop daar naartoe en zeg: ronnie met je rotsmoel
en hij zegt: wat wilde je beginnen?
dus ik schud met m'n arm en zwaai met m'n kinnen.
schud met m'n arm en zwaai met m'n kinnen.
schud met m'n arm en zwaai met m'n kinnen.
want ik schud met m'n arm en zwaai met m'n kinnen.
ik schud met m'n arm en zwaai met m'n kinnen.
(dikkertje dat je bent)
kijk in de spiegel
(dikkertje dat je bent)
schrik me kapot ja! (dikkertje dat je bent)
nooit meer m'n lul zien
(dikkertje dat je bent)
vet grote kleren
vet dikke vrienden
lekker patatje
met mayonaise

(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)

eet met m'n handen (dikkertje dat je bent)
zonder servetje
(dikkertje dat je bent)
altijd m'n bord leeg (dikkertje dat je bent)
zit best wel vol ja!
(dikkertje dat je bent)
toch nog een toetje (dikkertje dat je bent)
kan niet meer lopen (dikkertje dat je bent)
kom met de hijskraan (dikkertje dat je bent)
broodje gehaktbal
(dikkertje dat je bent)
ik zag je staan in de winkelstraat.
je bil is rond als een cirkelzaag.
ik wil je playen, maar ben veelste traag.
bovendien ben ik hard aan de pils vandaag.
ik zag je staan in de winkelstraat.
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je bil is rond als een cirkelzaag.
ik wil je playen, maar ben veelste traag.
bovendien ben ik hard aan de pils vandaag.
tuh tuh tuduh tuh

(dikkertje dat je bent) (x8)

altijd bestellen (dikkertje dat je bent)
vanaf het bankstel (dikkertje dat je bent)
breek door de weegschaal (dikkertje dat je bent)
nooit meer m'n bed uit
(dikkertje dat je bent)
vet naar de febo
neus in de boter
lijk op een nijlpaard
laat vieze scheetjes

(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)
(dikkertje dat je bent)

(dikkertje dat je bent) (x12)

7. Vet Goeie Rebbers

8. Jij
je ogen, je lippen, je haar
je benen, je billen, elkaar 
verwennen, beminnen, gitaar
je speelde een liedje, ik trilde, een bietje, uit mekaar.
je foto, je knuffels, je geur
je ketting, je posters, je deur
je vader, je moeder, je zus 
die zaten in de kamer, waar je bij was, in de keuken aan mijn lus.
toen ik jou voor het eerst zag, en lang en diep in die
prachtige blauwe kijkers van je keek, toen dacht ik bij mezelf:
nou nee.
je brommer, je helm, je stuur
je huisje, je tuintje, frituur,
de camping, je tentje, plamuur,
we probeerden wel eens met mekaar een kabelbaan te maken van je vaders onderbroeken tot
de schuur.
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9. Rare Dingen
soms zeg ik hele rare dingen
rare dingen, hele rare dingen
soms hoor je me rare dingen zeggen
rare dingen rare dingen zeggen
ik ga op klaarlichte dag voor je raam staan
pak je aan dus ik heb een pakje aan gedaan
van mn broer die doet stoer in de super de boer
en ik roer met m'n snoer in een plas op de vloer
ik gooi een dikke klodder modder van de hijskraan
water aan laten staan pak de djank en hijs d'r aan (jea)
net als m'n nicht heb ik geen enkel gewricht
en ik bedenk dit gedicht met een lichtgevende stift
want soms doe ik hele rare dingen
rare dingen, echt hele rare dingen
soms hoor je me rare dingen vertellen
rare dingen rare dingen vertellen
soms zitten we allemaal wel eens een beetje te veel
stil op de bank met een djank en ik tril
of onafhankelijk van het geheel
of ik loop mank en ik steun op een steel,
steel sowieso zo een zakje kaneel die
glijdt ja zo uit mn hand en het scheelt
weinig of alles of zeker een deel
valt op m'n voet en vooral op mn eelt
soms gebeuren dr hele rare dingen
rare dingen, hele rare dingen om me heen
soms hoor je me rare dingen rappen
rare dingen, rare dingen rappen
maar meestal maak ik met iedereen menige metten die kort zijn
met bijvoorbeeld een zin die op iemand of iets in een schort rijmt
en als je sma (t)je gordijnen dan net als je waggie aan gort rijdt,
je kots scheidt van je eten maar dat dan weer wel op je bord smijt
dat zijn wel echt hele rare dingen
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rare dingen, super rare dingen
dat zijn wel echt belachelijk rare dingen
maar daar zal ik het dan wel niet over hebben vandaag sukkel

10. liniaal

11. dirk over god

12. als een malle
ik ben haast niet in staat om de
straat te verlaten zoals de wijkkrant, ik staat bij
elke fakking wedstrijd aan de zijkant.
ik val niet op dus ben ik bijkans net zo goed als
in mn onderbroek verstopte eikelrand
ik kijk sip en versnipper nog een papiertje,
ik snij mn lip aan de binnenkant van je biertje, maar
kalm, wees niet bevreesd, ik steel alleen
half stukke tvs en hele stukken vlees.
ik staar dr naar en ik staar je naar aan, ik
sta dr op dat je mn baard nu laat staan.
kun je nagaan, ik druk bena, dat ik met een
stuk benaan in me handen op n kruk ga staan en
tellekens elleke willekeurige lelleke,
sma en kerel bel of ze me komen hellepen, maar
straks als t lijkt alsof t al niet meer strak is,
check dan nog maares weeres wie hier de fak is
stoer als n malle kan nie goed voetballe
sick als n gek, tikken tegen mn bek
fakking lekker, pro dakbedekker geen
fini finidifinidifinidi george
stoer als n malle kan nie goed voetballe
staar als n gek, blaren op mn bek
een van de weinige slicke rioolreinigers
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paars als n dop, takken tegen mn kop
ik ben
stap voor stap voor staphorst langs gelopen
en klap voor de grap wat om te slopen
huur nog een hijskraan, en ga dr bij staan
puur voor t vullen van de uren die voorbijgaan
zie hier vier fiere fuifverpestende kills
neem een hapje en ik flikker de rest op de rails
vanuit de trein of zellefs vanuit de auto,
sta ik met n stuk of wat sukkels op de foto
ik heb verhalen over voor halleve hallen falafel gaan halen,
de stoet stopt, ze staan en staren belachelijk naar me
maakt me niet uit, ik kan dr tegen, zelfs
meer dan het meer van geneve tegen regen, dus
kan ik automatisch al beter rollen dan anderen en
kan ik ook soms mn eten in n drol veranderen
ik had gekookt, toen waren we allemaal ziek
jae, en ik ben ontslagen bij de ballenfabriek, omdat ik
stonk als n malle kan nie goed voetballe
sick als n gek, tikken tegen mn bek
fakking lekker, pro dakbedekker geen
fini finidifinidifinidi george
stoer als n malle kan nie goed voetballe
staar als n gek, blaren op mn bek
een van de weinige slicke rioolreinigers
paars als n dop, takken tegen mn kop

13. Sukkeltje
weet je,
soms heb ik het wel een beetje
ge
had met jou en je cdtje.
sukkel,
wat verwacht
als iedereen
hard om je
je lacht? je
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vriendin was e
en beetje een ho'tje.
ze nam je bovendien in het 
ootje.
gast, was lul je over je straatje?
je ben
t niet eens een echte piraatje.
je hoort je oud
ers ballen want je
hebt een veels te dunne wandje
.
sukkel, wat bezielt je?
iedereen vindt je beet
je debieltje.
je zit vaak lekker in je eentje
in
het park, te staren naar een eendje.
maar soms z
it er dan geen eentje,
dat vind je dan best wel g
emeen(tje).
deze kill is een beetje een sukkeltje. (2
x)
je bent een hele vent maar je bent je
geloo
fwaardigheid kwijt bij je band. je
rijd rond in e
en klein autootje,
hij staat zelfs op je promo fo
tootje.
je maakt liedjes over wat, je
had beste
ld bij je patatje.
niemand luistert naar je plaat
je,
en je hebt je matje in een staartje.
je he
bt je naam op een pen en een stickertje,
maar je
bent ze verloren bij tikkertje.
je had een smatj
e maar die had je
maar voor even want je had maar
een kwartje.
je krijgt zelfs meer dan je verdien
d, je
krijgt hoogstens niet meer dan een tientje.
ik hoor een vervelende toontje
als je zingt in 
je mikolrofoontje.
deze kill is een beetje een sukkel
tje. (2x)
deze kill is een beetje een sukkeltje. (4
x)

14. Krokkie Radio
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15. Brief in een Fles
ja, ik kwam je tegen op het strand.
je zag me eerst niet staan, want ik zat onder het zand.
je stond daar zelf met een ijsje in je hand en ik
had maar factor twee was dus al fokking hard verbrand.
ik keek beteuterd om me heen en voelde je blik.
ik voelde me kut, maar jij voelde m'n pik en ookal
was je drieënvijftig jaar, je was nog best wel mooi.
je had nog tanden en nog haar en een indianentooi.
oooh, ik deed een brief in een fles, maar die
paste niet in je brievenbus, nu zit ik hier te grienen dus.
oooh, ik gaf hem aan een kerel z'n zus, want hij
paste niet, hij paste niet, hij paste niet in je brievenbus.
oooh, schatje ik ben niet zoveel waard.
ik ben al achtentwintig jaar, maar heb nog steeds niet echt een baard.
oooh, schatje wat moet je toch met mij?
want ik ben behoorlijk lelijk en ook nog eens best wel klein.
je had het best wel snel met mij gehad en we stapten uit de boot.
ik vond je lief, maar jij vond mij een idioot.
maanden zelfs weken heb ik dagelijks gekeken op de
plekken waar we waren en die nu uitgestorven leken.
oooh, ik deed een brief in een fles, maar die
paste niet in je brievenbus, nu zit ik hier te grienen dus.
oooh, ik gaf hem aan een kerel z'n zus, want hij
paste niet, hij paste niet, nee hij paste niet in je brievenbus.
ik stink uit m'n bek en ik plas in m'n bed.
ik praat in m'n slaap en ik draag een jacquet.
ik stink uit m'n bek, ik plas in m'n bed.
ik praat in m'n slaap en ik rook zware sjek.
oooh, ik deed een brief in een fles, maar die
paste niet in je brievenbus, nu zit ik hier te grienen dus.
oooh, ik gaf hem aan een kerel z'n zus, want hij
paste niet, hij paste niet, hij paste niet in je brievenbus.
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16. Sik
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met 'n sticker d'r op geplakt met pritt
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met n sticker d'r op
ja
de huilende rappers hebben niet zoveel gedaan met hun leven
daarom duurt die shit ook altijd even net iets
langerder dan dat je dat van die dingen gewend bent geraakt
reken maar dat je headbangen gaat
als deze nietszeggende beatsleggende fiets tegen de heg zettende
huilebalk d'r aan komt met wat dingen die ik op de maan vond
daar was ik laatst met de flap heengevlogen
zag meteen een kill met maar één teen en negen ogen
m'n leeggezogen pakje fristi naar 'm toegesmeten
heb zn been gebroken en 'm ook nog in z'n voet gebeten
hij zei sukkel denk je dat ik die dingen niet doorheb die je altijd
over me zegt als ik er niet ben. jewel maar luister
breh, ik heb schijt aan je etiquette eet die vette vleeskroketten
met een slet of twee die zetten ook een bakkie
theeee en zetten 't meteen al bij me bed neer
fakking zeven keer gezeefd maar veels te heet dus doet m'n bek zeer
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met 'n sticker d'r op geplakt met pritt
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met 'n sticker d'r op
ja ik ben hier om d'r aan te komen
dus m'n maten maten op wat ik was aangekomen
om 's aan te tonen dat ik zwaar geworden was stap met m'n laars in 'n plas
snap na 'n paar keren pas wat voor 'n baas dat ik was waaaaant
ik ben nog nooit 'n papiertje vergeten op te vouwen
m'n vader gooit altijd z'n biertje weg als 'ie te lauw is
en trouwens hoe ga je met je fiets naar binnen sjouwen
als elke kiertje in deze gebouw net iets te nauw is
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stil 's stel 's dat we naar mekaar keken
krakelingetjes eten en sterretjes aansteken
vergeet 't, dan kun je je net zo goed gaan verkleden
als sukkel want daarvoor is minstens net zoveel reden
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met 'n sticker d'r op geplakt met pritt
ik slaap 's nachts met 'n slab om m'n sik gestrikt
met 'n sticker d'r op

17. Zomaar Zeggen

18. Was Ik Maar Geboren

19. Butje
ik brak je been met een baksteen
je zakte door je lemen dak heen met een natte zeem strak om je zak heen
ik zette een setje slappe slippers in de kast
en ik wapperde met me wangen omdat er geen hele banaan in past
onvergetelijke ervaring
onvergefelijke verklaring
onverbeterlijke bedrading
overmeesterde de vergadering
we hebben nu een gaatje in de muur
zodat we naar mekaar kunne gluur
brengen de clubs in de stemming als een tank op de camping
en ik veranderde de demping voor mn tijdelijke kennissenkring
betreed de onderneming met de vermeende overtreding
betreffende vreemde lening waar ik verscheen in de schemering
ben je butje? ben je beetje butje?
ben je butje ben je soms een beetje butje?
ben je butje? ben je beetje butje?
ben je butje ben je soms een beetje butje?
butjeeeeeeeeeaaaaaaaahhaaaaaa
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butjeeeeeeeeeaaaaaaaahhaaaaaa
terwijl ik met kuitkramp in de kruitdamp de djankoe uitstamp
en dwars door de ruit in de schuit beland
ik lap regelmatig regels aan m’n laars en tap
rap flappen uit de muur voor een patatje kebab
we zitten nu al barstens vol van de bananen
bakken bakken vol met boter en gebraden marmelade
en de kade zit weer vol met piraatjes van de bemanning
want we werken voor de verandering aan de volgende lange wandeling
maar als we wandelen gaan we meestal iets te ver
en dan krijgen we aan de stok met een kakker met een errrr
meteen moet ik matten met die mattie met die matje
want we zijn plakkerig en plageriger als een platje
ben je butje? ben je beetje butje?
ben je butje ben je soms een beetje butje?
ben je butje? ben je beetje butje?
ben je butje ben je soms een beetje butje?

20. In De Mic Praten

21. Dubbel Klikken
wie hebben we daar?
je staart vet gaar naar de vla in mn baardhaar
dat was, dwars dr van af op een mat
klad papiertje gespat
wat had mc huilebalk dan geschreven?
blaadje ben ik kwijt dus je kan het nooit meer lezen
we maken dope, met knaken te kopen
zakelijke knopen om naakt mee te lopen
daarvoor hadden we daarvoor eerst maar eens gekeken
of die dingen ons dan wel wat leken
voor leken dan vergeleken dan met streken van
hoe deze man feesten kan meesterplan
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toen hadden we iets dikkers bedacht, iets wat je
niet had verwacht fokking hard, en niet zo fokking zacht
een computer die meteen vastloopt ge
lijk als je hem koopt, fokking duur niet goedkoop
jae, met een muis en een dvd fikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
sukkel, het staat er zelfs op op een sticker
je kan wel dubbelklikken maar dr gebeurt toch geen flikker
en het kostte ons geen cent
en dus was onze winst ook iets van 100 procent
meteen een vette waggie geplaatst
waarmee ik laatst nog als laatst voor een race was geplaatst
fokking stoer, ik had er zelfs over op lopen scheppen
met een schep dr boven op om dr over te rappen
dus toen liep het helemaal uit de hand
handoeken in de ring, met mijn kop in verband
zonder enige kans, was mn enige kans
om iedereen te saboteren met mn lenige lans
fok! dan komt de waarheid naar voren
ik heb mijn hele leven lang al alle spelletjes verloren
dus je weet toch, het was wel eens welletjes geweest
dus toen kwam ik in mijn bak met belletjes dr aan aangesjeest
om ze te raken maar ik kan niet echt mikken
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
vet luxe bikken, worden steeds dikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
ondertussen had de jokkebrok een nieuwe idee
je kon niet winnen moest wel doekoe dokken niemand deed mee
dus kwamen we maar weer met oude plannen op de proppen
fokt op laptop om de mensen te fop
dikke frits dreef beslist de spits
als het ging om lulverhalen over bytes en bits
dus hij deed dit gewoon alsof een meid met dr klit
op de schoot van een kerel met een mijter zit
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we zouden zelfs naar de beurs
maar die konden we niet vinden dus begon het gezeur
de flap had dorst, jokkebrok n dikke korst op zijn teen
en ik had een oud stukje klitteband vast aan mijn been
je zit suf met je rietje in een kikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
je kan wel dubbel klikken maar dr gebeurt toch geen flikker
hoezo zit je met je knop in een teiltje sop?
ik stel voorop dat je dan je lus verropt
hoezo zit je met je knop in het sop?
ik stel voorop dat je dan je lus verropt
hoezo zit je met je knop in een teiltje sop?
ik stel voorop dat je dan je lus verropt
hoezo zit je met je knop in een teiltje sop?
ik stel voorop dat je dan je lus verropt
hoezo zit je met je knop in een teiltje sop jongen sukkel...

22. Sukkelconcert

23. Waddepjedangedaan
ok, die was niet zo goed maar dat geeft niet
die was eh, maar kun je nog ff nog twee sporen of eentje
weet ik veel en dan doe ik nog ff backups
huilebalk hoe is het met jou
ik wil wat drinken
ga je mee met mij, wat drinken
ik heb zin om iets te drinkuuuhhh. halloooooo….
je kan wel aanvangen want ik kom dr aan met een
aanhanger vol met aanhang van de havenzangers
en ik kom een eind sterker met mn eindversterker
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kom je tracks bewerken met mn madderfakking tekstverwerker
dus je weet je moet niet klagen, kom vanavond veelal vage ravage maken
met mn batavusbagagedrager
en ik klap hard pils met de flap
beter spreek je zacht want ik breek vast je been snachts
mmmmm
en waddepjedangedaaaan?
met mn zaklantaarn in de kak gaan staan
mmmmm
en waddepjedangezet?
met een sticker op mn pet, zonder onderbroek in bed
mmmmm
en waddepjedangedaaaan?
met mn zwembroek aan in de achtbaan gegaan
mmmmm
en waddepjedangebruikt?
ik heb genekt in een struik, maar zonder dat je het ruikt

24. Vakwerk
jaahaa, huilende rappers,
leveren vakwerk, maar fak werk,
dat gaat echt niet werreken..
mn vak is vullen, maar ik ben geen vakkenvuller
vul die fakking hootjes met fakking veel lullen..
dat betekent dat ik zelf niks doe, want
ik regel voor me matties anders wordt ik fakking moe, jae.
..ze vroegen me laatst voor een baaaaan,
..maar die nam ik natuurlijk niet aaaan.
ik was druk met dingen.. druk met zingen..
onder de douche met mn penis slingeren,
eeeuhh, sociale dienst op de stoep..
ze boden me een baan en een schep voor de poep..
dus wat denk je dat ik doe.. ik stap naar ze toe..
en toen weer terug naar binnen want dat vond ik wel genoeg.
ik had t
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uitzendbureau aan de telefoooon, ze
belden me gewoon in t huis waar ik woon.. en die
hoo vroeg me zoo maar naar mn cv, mn ver
warreming is prima en ik zat voor de tv..
....wat voor baan zie je zitten..
op de jeu de boulesbaan gras omspitten?
haren ontklitten, muurtjes witten
wijf ik ga nu vijf uurtjes pitten..
fak, ze laten me nooit een keer chillen..
fak, mn telefoon blijft trillen
fak, ze willen dat die ille
huilende rapper gaat werken .. latur..
ik hoef niet te werreke
want ik ben sterreker ver
werrep elleke
baan zullen ze merreke
ik hoef niet te werreke
want ik ben sterreker ver
werrep elleke
baan zullen ze merreke
fak, studeren? beter afberen, ik
zal je afleren mij dingen te beweren..
luister...want je praat met de flap!
stap op je af met pils en een saf
leg je uit met een klap klets!
en een corrigerende trap bets! in je ge
zicht... brrraaaap!! en mn matties wachten.. met
kettingen en brommers had je niet gedacht he?
eerst was de rest van mn crew niet op hun hoede,
toen gingen ze los, maar alleen niet op de goede..
na twee klappen ging mn neus al bloede..
iedereen begon me te slaan zelfs mn moeder..
papa gaf me eerst een knietje in mn gezicht..vrij
snel al een vuist in mn buik van mn nicht.. mn
neef en zn teef ..sloegen mn bek scheef
pg 23

maar ik bleef beleefd en zette mn bek recht..
denk je nog steeds dat werreken goed voor je is.. van
werrek krijg je bloed door je pis,
roet in je pils, routinier kills,
zitten op de bank en roepen iets ills..
fak, ze laten me nooit een keer chillen..
fak, mn telefoon blijft trillen
fak, ze willen dat die ille
huilende rapper gaat werken .. latur..
ik hoef niet te werreke
want ik ben sterreker ver
werrep elleke
baan zullen ze merreke
ver
werrep elleke
baan zullen ze merreke
ik hoef niet te werreke
want ik ben sterreker ver
werrep elleke
baan zullen ze merreke
ik heb mien hele leven werkt en dr is godverrdomme
geen kloot aan godverrdomme eemn..

25. Prebleem

26. Stap Stamp
ik ben die kerel die in
hele stevige pas de steeg doooor stevent jae
aardbevend en steeds gehoor gevend aan
hoe strak t geluid is van stenen die kraken
en hoeveel stappen per seconde me benen weer maken
kwam iedere dag denderen door de dorrepen
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daar heb ik ervaring mee en dat is vanwaar ik t deed?
dag t niet he, bagger weer door gebiedeh
ongeacht wie t probeert t me te verbieden
niet dat ik dan niet meer kan doen wat ik mn
hele leven altijd heb gedaan
ik
stamp overdag, in t donker of als t dondert en ook
in de regen tegen t licht van de maan
maar
ik ben niet vergeten dat ik niet meer zo moet
stampen en al doe ik t wel, misschien
banjer ik de bak of de bajes wel in maar dan
stap ik toch gewoon nog wat rond in mn cel
stamp stamp stamp,
stamp stamp stamp,
stamp stamp stamp,
banjere banjere stamp stamp.
let op, heuj, het is jokkebrok met n pet op
stampen door de stad want dat levert verzet op
maar pas op wat je doet, ik schop met mn voet tegen de stoebeej,
kom in mn onder broek om de hoegeejn
ik heb vaak haast en loop snel naast mijn
paar felpaarse zevenmijlslaarzen
daar staan ze haast ongedragen
laat ze graag liggen daar waar ze al lagen
laatst scheen de zon op mijn schenen te schijnen
beenhaar! gelukkig scheer schuim bij me
met rasse schreden kom ik het geras betreden
stamp tamp!! hele terras verdwenen
stukje hier, stukje stukje daar,
een van die stukjes die zit in mn haar. en
check snel of ik nog profiel onder mn schoeneb, om
dat ik vandaag nog meer dingen te doen heb.
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27. Een Klap
zo kinders, wat hebben jullie vandaag gedaan?

de huilende rappers hebben net een beat geklust
,
en dr zijn alweer kapers op de kust.
maar we l
aten shit niet wapperen.
jullie kapers zijn grapp
ig, maar piraatjes zijn dapperder.
gasten grissen
vet graag naar m'n plaat
maar wat moet je met m'
n beats als je rapt naast de maat?
hmm, ik dr heb we
l een beetje tabak van.
je jat teveel! je kri
jgt een klap met een dakpan.
aah beter let je
later beter op.
deze beat vind je nooit, ik heb 
hem namelijk verstopt.
beter bijt je lip en niet 
mn beats.
ik kan misschien niet echt rappen maar
da's beter dan niets.
piraatjes plegen plagiaat.
we zetten raps op de plaat, jo, recht zo die gaat.
ik vind je flow een laffe daad
je praat tev
eel. je krijgt een klap met een handgranaat.
...en toen gebeurde er iets onverwachts. uhh, de
handgranaat werkt uiteraard niet als de pin er
ni
et uitgetrokken wordt maar d'r kwam net een vracht
wagen, die reed tegen... boem
de huilende rap
pers hebben net een track geflexed.
elke piraat i
s paraat dus alle hens aan deks.
ik vind een beetj
e jammer wat je doet.
je zeikt over mn beats maar
luister eens goed.
je moet niet huilen.
je 
bent lelijk als je weer met je lip staat te pruile
n.
hoezo kom je praten? je zegt niks belangrijks.
je zeurt teveel. je krijgt een klap met iets
omvangrijks.
hey kerel...
je wil altijd
als eerste opvallen.
je hebt niet eens haar op j
e ballen.
ik laat een scheet in je gezicht.
yo, 
je wil een crowd pleasen maar je hebt geen overwic
ht.
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beter zorg je dat je me verstaat
zonder dat 
mn plaat je over slaat.
gast wat lul je over kwel 
en kommer?
wat praat je raar? je krijgt een k
lap met een brommer.
meeeeehhh…

28. Veel Belangrijker

29. Niet Naar Huis
we gaan nog niet naar huis want des te later het wordt
des te meer komen we los en ook al slapen we kort
we gaan nog lange niet naar huis want we blijven tot het einde
je moet lang blijven hangen wil je ons zien verdwijnen
knappen kant en klare klusjes karig op
met jarige jip en harige hop
het is nu gru, maar als het straks strak is
zit ik met praktisch 10 pakken taksi in de taxi naar de praxis
niet naar huis want we zijn nog niet klaar
omdat jullie naar ons staar dus we maken die gebaar
en terwijl je de djankoe naar je maatje gooit
gooi ik de mic naar de flappap piraadjenooit
dit dit is eh... peter pimofeegg
kan niet stil blijven zitten omdat ik te veel beweeg
ik wilde skaffa worden maar de clubkas is leeg
omdat jokkebrok van huilebalk te veel kadootjes kreeg
kadootjes...
morgen ga ik uitslapen want ik heb geen wekker
als ik straks op mien trekker
langs uffelte scheur
denk ik terug aan dit moment en wat er nu gaat gebeur
we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
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en we gaan nog niet naar huu
want het is hier veel te gru
en we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
want het is hier veel te stru
morgen brabbelt jokkebrok brak brakend door de tent
want vanavond word ik met de drank en djankoe verwend
ik ga nog niet naar huis het is nog niet afgelopen
zie je hopen dure en goedkope smatjes met jopen
voorlopig gaan we met zijn allen los
huilebalk is de klos
want die slaapt in zijn eentje in het bos
dus het is nog niet zo gek dat hij nog wil blijven plakken
is hij ook nog eens allergisch voor bomen met takken
dus zakken we door
hakken door het gehoor
bakkes drvoor
en pakken de boor
njiiiiiieeeeeewwww!!!
we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
want het is hier veel te gru
en we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
want het is hier veel te stru
we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
want het is hier veel te gru
en we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
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want het is hier veel te stru
en we gaan nog niet niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar hui
want lowlands is heel gru
en we gaan nog niet naar huis
nog lange niet nog lange niet
en we gaan nog niet naar huu
want lowlands is best wel erg

30. Bellen Met Opa

31. Piraterij
de huilende rappers hebben net bestek gekocht
en we hebben zes weken naar de beste stek gezocht
meestel schep ik scheppen vla in mijn mond
maar soms lepel ik het langzaam in een la of op de grond
en ga in een klodder staan maar dr zit modder aan
ik modder aan met moddervette maten zonder baan
ik dacht dat ik dusdanig duidelijk had aangeduid
geen gerap ge muziek geen ge zacht of ge luid
we zorgen voor een beste brand in de restaurant
en met de rand van de fles betsen we de beste klant
als je met je lokroep de kok roept
stop ik stiekem stukken sinaasappelschil in je soep
de djankoe is verdwenen, weten niet wie de dader is
en als ik em drie dagen later uit het water vis
lopen dr lachende gierende brullende kills in de buurt
dus toen heb ik de raggende kierenvullende flap dr op afgestuurd.
yo we zijn er als de kippen bij. kippenvel als ik me lippen
tuit en je dwars door de ruit van de klippen keil
sippen aan een teil vol met water en kwijl
opgegraven uit een crypte in egypte langs de nijl
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maar verhip hop nog eens langs als je zin hebt om te
praten over waarom je geen sik aan je kin hebt.
hoezo kom je klagen, je lust niet eens maggi  betss
je krijgt een klap met een waggie
draai door de mcdrive in mn dubbeldekker
je bent wacker dan een wekkerradio zonder stekker
of batterije, kruip in bad om nat te kleien
ben het zat om rije zatte natte smatjes plat te rije
want de flap wil die sma echt supergraag
maar die smatje vindt de flappie echt supervaag
we hebben nu een deur met een luik
zodat we mekaar kunnen ruik.
ulti multi bulti butjes bets ik bij de vleet
je weet je ruikt naar ouwe lampen kappen vol zweet
deze lakse strakke arme stakkers hebben niet veel te makken
mekkeren makkelijk over moeilijk te vullen schappen of vakken
ik pief, paf, plof neer op de poef
in het ruim van ons schip zonder zeilen of schroef
ik hoef geen ijzer of smid, heb ik geen behoefte aan
als ik me rollend op me roffe ros een weg door het geboefte baan

32. Goeie Systeembeheerder
jae,
laat me je voorstellen aan laurens,
een van de weinige systeembeheerders die ik ken.
hee, ze vragen mij welles,
wat maakt nou echt een goeie systeembeheerder.
ja, dan zeg ik eigenlijk altijd eh..
gewoon een hele grote verzameling… snoertjes.
boutjes moertjes stekkertjes snoertjes (8x)
ik was laatst bij de gamma
zag daar een hamer en dacht aan mn mama
loop naar de kassa, kijk naar die sma daar
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ooooh ik krijg al n harda (wat is dat daar!?)
jae, das mooi, maar eemn dr bij blijven,
heb je wel eens een schroef zien drijven?
of een beschermende deklaag, ik heb
kabeltjes, snoertjes en een verstekzaag
in mn tas gestopt dus ik ben r
nu alleen nog een virusscanner
praat met je guy, check de expertise
wrijf met mn snoertje tegen je liezen
aah, je hebt niets te verliezen
als ik je systeem beheer
aah, dus log in en je kan kiezen
wat ik op je installeer (x2)
boutjes moertjes stekkertjes snoertjes (8x)
dit is t gereedschap van een systeembeheerder
stekkertjes en snoertjes, en plugjes
eigenlijk ben ik een beetje een algemeen technicus, zou je kunnen zeggen.
in de pauze eet ik een lekkere appel enneh,
een broodje wat ik thuis heb gesmeerd,
meestal tonijn met pindakaas, met een klein beetje sambal
voor over de appel natuurlijk, appel met sambal.
daar drink ik dan een lekker colatje bij met wat slagroom
ik ga meestal naar huis op de step,
ik heb een step met elektrieke/elektrische motor.
enneh, die kan wel 15 km per uur, dus dat is waanzinnig.
ik kijk t liefst naar mn schoonmoeder gaat exploderen,
ken je dat programma?
dat is eh, schoonmoeders die eh, die eh, heel dik zijn
help, mn schoonmoeder explodeert, ja, ik verzamel
boutjes moertjes stekkertjes snoertjes (8x)
ik heb mn diploma c, rappend zwemmen.
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