
CD: ROOTVELD – DE DROAD KWIET 
Alle tekst’n skreev’n deur Bobby Rootveld behalve Mien Konte: Bobby & Levi Rootveld 

 

LEEFDE 
Ik zag lest een heel mooi wicht 

Ik veul direct op heur gezicht 

Ik dacht as ze met mien met wil goan 

Dan kump ut ur vanoavond van 

O man 

 

Twas bie Dieka in Markelo 

Bie zo’n wilde discoshow 

Ik zag heur op de dansvloer stoan 

Ik vreug of ze met mien met wol goan 

O man 

 

Leefde 

Wat ik beleefde 

Dat neum ie leefde 

Ut dut mien goed 

 

Wie gingen noar heur boerderie 

De trekkers stunn’ dur prachtig bie 

Ze zee ik hoef geen kummken thee 

Wie goat drekt richting berrestee 

O man 

 

Leefde 

Wat ik beleefde 

Dat neum ie leefde 

Ut veult zo goed 

 

Leefde 

Wat ik beleefde 

Dat neum ie leefde 

Ut dut mien goed 

 

Ik lag noast heur, ze lag noast mie 

Ze zee un verrassing heurt durbie 

Toen veuln ik un bobbel in heur rok 

K ben weggevlucht o God o God 

Een man! 

 

Ik beefde  

Wat ik beleefde 

Oh god ik beefde 

Ik schrok mien rot 



 

Ik beefde 

Wat ik beleefde 

Oh god ik beefde 

Ik was kapot 

 

Leefde 

Wat ik beleefde 

Dat is geen leefde 

Ik was kapot 

 

 

Nig Wieter 
Ik kan met oe nig wieter 

Tis altied gesoojemieter 

En van oe geur mu’k drieten 

Ik goa met oe nig met noar hoes 

 

Mien leevn lik zo alleene 

Moar mien hart is nig van steene 

Met oe MeToo wil dur gien eene 

Ach wicht bie oe kump gien keerl thoes 

 

Oe vette pens doarmet wens ik niks te maoken te hemm' 

En as ie goat over stroat soavonds loat ja dan zal ik nig remm' 

En as ie goat veur de gemeenteroad zal ik nig op oe stemm' 

Moar wor’j cremeert en eert controleer ik of ie echt wel dood bent 

 

Ik koop un hond, un hond is leuker, en zeurt minder dan un vrouw 

Un hond zol nig vroag'n en kloag'n as ik heur in de kofferbak douw 

Heur oale leu kump nig op de koffie en un hond wil geen trouw 

As ik heur nakomelingen weggeeve is ze nig in de rouw 

 

Ik goa met oe nig met noar hoes 

Ach wicht bie oe kump gien keerl thoes 

 

NIX IS NOG ECHT 
Twee januari tweedoezentwintig, 

Ik wurn wakker op twintig procent van un nieje eeuw. 

Hartstikke fit en kloar met un lach 

En als volgt begin ik altied mien dag 

 

Ik nem wat smoakeloze margarine 

Op mien gluutenvrieje boterham 

Nem wat spek uut de koelkast moar nem er toch nig van 

In ploats van spek geet dur tofu in de pan 

Cafeinevrije koffie met sojamelk 



Geet in un eco-beker en ik relax 

Ik doo een extra starke ribbel condoom um 

Ja deerntie, ik ben kloar veur de seks 

 

REFREIN 

Helemoal nix is nog echt 

Helemoal nix nie veult oprecht 

Nix smoakt zo as weleer 

En nix ruukt nig meer 

Heleomaol nix is nog echt 

Helemoal nix is nog echt 

Helemoal nix nie veult oprecht 

Ut is een tragisch verhoal 

Ut is synthetisch allemaol 

Helemoal nix is nog echt 

 

Noa de safe seks in plaots van un camel light 

Gingn wie liggn met een e-sigaret 

Noa twee alcoholvrieje pilsjes 

Zee ze stuk chagerijn loazer op uit mien bed 

Toen ik zee dat ik baal van tittn met silicoon 

Dee’k polyester shirts in’n kunstleer tas 

Dat ut wicht schreeuwn loazer op uut mien keet 

En nu sloap ik buutn op ut kunstgras 

 

BOERENLEEVN 
Oet logeren bie mien grotva op de boerderie 

Was ik op de delle, dan veuln ik mie zo blie 

Met grotva op stap met de waagn en ut peerd 

En soavonds in de kökn he’k van mien oma kookn leert 

De ‘erpels op ut land haaln grotva dur met de haande uut 

Toen kwaam de mesjiennes en die moakt un hels geluut 

Modernisering neumt ze dat met un heel duur woord 

Moar grotva vunt moar niks dat zien boernleevn wurn verstoord 

 

REFREIN 

Nieje tieden brekt dan an 

Goa ie met of blief ie stoan 

Mut echt alles noe zo vlug? 

Bedenk oe good veur ie wieter goat 

Veur daj ut weet is ut te loat 

Eenmaol te ver en ie kunt nig meer terug... 

 

Mien opa op de tractor dat was un vrumd gezicht 

En ook veur de loopstal is mijn grotva zwicht 

Toch bleem dur wel principes want ut verleen’ dut altied pien 

Een Mengele-tractor wol grotva gelukkig op zijn arf nig zien 

Doar was eens de delle, wat spuln ik doar toch fijn 



Noe steg er de rook op van ut industrieterrein 

Grotva hebt ze onteigend, want hij wol nig vot 

Ze hebt um wegdrukt in’t bejoardentehhoes,  dat was mien grotva’s lot 

 

Ut Twente van mien grotva, dat is dur nig meer 

De boern’ moakt ze kapot en dat dut mien zeer 

De bossen wordt e kapt veur een rondweg of un wiek 

Leu as wie nig oppast wordt dat stukkie tussen Dinkel en Regge steeds minder uniek 

 

 

HARRY OP ZIEN HARLEY 
Harry veurn deur Enske op zien Harley Davidson 

Iedereen vun ut machtig dat hij zo scheuren kon 

Gea sprung achterop ze veurn noar de horizon 

 

Harry op zien Harley 

Gea veuren met 

Soamen noar de berrestee 

Doar hadn ze dikke pret 

En negen moanden loater kreeg Gea opeens Jet 

 

Harry ging deur Ootmuske, en zag doar marleen 

Harry dacht bie zichzelluf mien hart is nig van steen 

Hij nam ut wichie met en zee ik heb un darde been 

 

Harry op zien Harley, 

Rubber op de baand 

Dat was Harry’s enige rubber 

En dus kwam dur trammelaant 

Negen moanden loater weer een baby in de kraant 

 

Ook in Hoksebargen gingn de wichter uut hun dak 

En Harry dacht ut wordt tied dat ik nog een wichie pak 

Hermina bleek gewillig ze veul veur de velgen en de lak 

 

Harry op zien Harley 

Hermina achterop 

Soamen noar ut Twentse gras 

Twee kontjes hoog ut passen top 

En negen moanden loater kreeg Hermina opeens Job 

 

Ook in Kollumschate was de Harley un dikke hit 

En Harry leut doar zien oog valln op Birgit 

Ut wicht sprung achterop en Harry zee zorg da’j stevig zit 

 

Harry op zien Harley 

Met Birgit noar de deel 

Moar dit avontuurtie 



Greep Harry bie de keel 

Dit moal kwam dur gien jungske Birgit bleek transeksueel 

 

Veule wichter wurden zwanger, dur wurden oaver Harry proat 

Twentse boern heuln allemoal de bukse al paroat 

In de Lut scheut Hendurk Harry van ut harley-apparoat... 

 

Harry noast zien Harley 

Het ging Harry bar slecht 

En Hendurk stun dur noast 

En dacht dat heb ik mooi terecht 

En toen hef Hendurk dur bie Harry un knupske in’e lecht 

 

Harry noast zien Harley 

Dat ging mooi verkeerd 

En Hendurk was des duuvels 

Harry hef zich nooit meer vermeerd 

Want met 2 grote keien hef Hendurk hum’ castreert! 

 

Harry en zien Harley 

Wurdn nooit meer e zien 

Moar Harry hef dartig kinder 

De allimentaatsie was un kriem 

Gebruuk dus altied rubber de veurdeeln bunt subliem!!! 

 

WAT EEN BOER NIG KENT 
Ie had mien uutneudigd veur un remanties diner 

Gezellug bie keerslicht met zien twee 

Ie wolln kookn met wat escargoos 

Ik zee wicht doot mien moar stamppot moos 

Ik mut geen pettivoer 

Ik vret toch as un boer 

 

REFREIN 

En wat un boer nig ken dat vrette nie 

Ut bevalt mien kats nig wat ik zie 

Ut stinkt noar rotte vis en anders is ut nie 

Ut kump nooit nig in de bek bie mie 

Ik weet wa ie bunt un trotsen 

Moar ik mut dur van kotsen 

 

En noa ut ettn zee ie wil ie un kumpken thee 

Dan goat wie zittn op de canapé 

Wie zaatn te smokken op de bank 

Ie deen de boks uut mimen god wat un staank 

Ik zee ‘Oe probleem is acuut, 

Want de pus lup dur uut’ 

 



Ik mus de bek spoeln met wat starke draank 

Dus ie sprungen drekt op van de baank 

Ik vreug um goeije Whisky en ie kwam an 

Met Johnny Walker man o man 

Ik zee heb ie geen Lafrog? 

Noh dan wet ik genog 

 

TWENTSE BLUES 
Ach, ik zol wel willen zingen oaver Twente 

Terwijl ik zorg veur dieren op mijn boerderie 

Veur de koets mien Twentse Ros, moar nee ik bun de klos 

Dat leert ze oe op de O.L.O. dur nig bie  

Moar wat mu‘j doon a‘j jong en blaank en Twents bunt 

En ie weet nig hoe te zorgen veur zo’n dier 

Ja zo’n peerd is groot en stark en dut onmeunig nuttig wark 

Moar ik bun bang veur dit peerd want ut is un Arabier 

 

Ja, ik zol wel willn speuln bie F.C. Twente 

Moar ik stun altied te loerenn in Vak P 

Want met wiet en cocaien is voetbal leuker um te zien 

Dan blif ut spannend al kumpt ut dak soms noar benee 

Moar wat mu‘j doon a’j jong en blaank en Twents bunt 

En bie Twente speult ur nooit een tukker met 

Buj Marrokaan Turk of Chinees, Pakistaan of Oegandees 

Dan ku’j noar de Veste en betoald ze oe dur vet 

 

Ja, ik zol wel willen warken in de tuunbouw 

Veur vrouwen kweek ik dan un vingerplant 

Ik zal bezorgen an huus, zo kom ik bie de vrouwleu thuus 

Moar mien vingerplant in een pot gef trammellant 

Moar wat mu‘j doon a‘j jong en blaank en Twents bunt 

En oe tuunbouwcentrum opent met grote trom 

En veur dat ie ut wist, neumt ze oe racist 

Want ie hebt un bord met afrikaantjes achterom 

 

Ach, ik zol wel willen hangen op un hangplek 

As un echte flinke stoere Marokkaan 

Met un scooter en un pet, mien kameroad heet Mohammed 

Moar met mien kloompe an mut ik doar nig goan stoan 

Moar wat mu‘j doon a‘j jong en blaank en Twents bunt 

En ie droagt geen golden ketting um de nek 

Mie dunkt ut is good mis, Mohammed prut over ISIS 

Moar morgen breng ik um un plakkie spek 

 

En bie de Grolsch had ik wel willen warken 

Want van Grolsch bier heb ik machtig veul vestaand 

De smoak van al dat bier dat gef mien altied weer plezier 



Ik ben van Grolsch al joarn lang de grootste klant 

Moar wat mu’j doon a’j jong en blaank en Twents bunt 

En bie Grolsch krieg ie ut wark wat ie lang zocht 

Ik jat leuge flessen met veur de gein, Ik lever ze in bie Albert Heijn 

K’heb van ut statiegeld un bungalow e kocht 

 

En bie de Eterniet had ik wel willen warken 

Want dan mut ie voak nig deur tot oe pensioen 

Ie hoalt ur wat vrogger met op, joa dit lik mien altied top 

Hoewel met die vrieje tied kun ie nig bar veul doon 

Moar wat mu‘j doon a‘j jong en blaank en Twents bunt 

En maagre Hein is al wat ur noa Eterniet rest 

Op ut kantoor bie Eterniet, hangt ur un tegel woarop stiet 

Veur iedereen te lezen: Oost West As Best 

 

VAL NIG IN SLOAP ACHTER UT STUUR 
Johan van de Scheur was een vrachtwoagensjeffeur 

Hij veurn elke dag van Enskee noar Maastricht 

As ‘e ’s ochtends weg wol goan kwam zien wief Gea dur an 

Ze gaf hem un kussie en dan zee dat wicht 

 

REFREIN 

Val nig in sloap achter ’t stuur Johan 

Val nig in sloap achter ’t stuur 

Nem waj mut nemm’ um de sloap af te remm’ 

Moar val nig in sloap achter ’t stuur 

 

Gea zung veur un vriendin countrymuziek vol goeie zin 

Un wichie thuus verveelt zich sowieso 

Ze zong in zoalties her en der en ze wurdn al rap een ster 

En Johan heurn heur op de autoradio 

 

En Gea heur plaote ging omhoog in de hitliestn, ze stun al rap op 1 

Ze kreeg un golden ploat en un golden harp 

Ze kreeg un nie kapsel, ze kreeg un borstvergroting 

Un nie jurkie en un affaire met heur bassist 

En Johan kreeg aambeien... 

 

Johan veurn weer noar Maastricht en ut wolkendek zat dicht 

De Vaalseberg met reegn is altied glad 

Johan begun to goapen, ach man wat zol e toch geern sloapn 

Moar hij dacht weer an de woordn van zien schat 

 

Wat dur gebeurn was net un droom, hij pleurn met de waagn teegn un boom 

Hij wurdn wakker met pien in zien gezicht 

Lichaam en waagn noar de klootn 

Moar de radio bleef loopn 

Toen Johan doodging heurn hij nog net zien wicht 



En den zong op de autoradio 

 

En hij veul in sloap achter ‘t stuur 

En zo kwam Johan an zien end 

 

 

100.000 EURO IN CENTN 
Ik heb zundag bie de bank in e brokkn, ik had nog nooit zoveul geld bie mekoar 

Op moandag hak ut geld pas thuus want ut tillen was mien veuls te zwoar 

Ik ging zitten um ut te telln, ik had al snel un rooie kop 

Uut de zak rollen broene munties met un groote 1 dur op 

 

REFREIN 

Ik heb zo'n 100.000 euro in centn, nig 1 euromunt of biljet 

Dur bint gien andere rieke mensen, die utzellufde probleem ook hebt 

Ik weet noe wa dat misdaad nig loont, en ik word rap un eerlukke vent 

Ik heb zo'n 100.00 euro in centn, en ik spendeer ut cent veur cent 

 

Un biefstuk en un pilsie dat lik mien un feestmaal 

Moar ut is vast verdacht as ik dan met 1000 centn betoal 

Dus ik doot moar weer veurzichtig en koop un Bifi-worstje bie Shell 

Ik heb zo'n 100.00 euro in centn moar ik leef as un dakloze kjael 

 

Ik zol un Feraari kunnen kopen, un Porsje of un Limoesien 

Moar ik zol un vrachtwaagn muttn huurn um de centn bie de garage te kriegn 

En met un aanhanger vol centn mu’k op en neer noar de vrachtwaagnverhuur 

Ik heb zo'n 100.000 euro in centn moar mien geluk is van korte duur 

 

DOMNIE OLDE KAMPHUUS 
En as oes domnie Olde Kamphuus wol goan proatn in ut dorpshuus 

Wol goan proatn in ut dorpshuus Olde Kamphuus 

Hef e uut e doan zien toga, Hij dee nog rap un uurtien Yoga 

En leut de fluiten kommen noar ut dorpshuus 

 

En as die mooi fluitende fluiten hebt toen mooi fluitend gefluiterd 

Hebt toen mooi fluitend gefluiterd op de fluit 

 

En as oes domnie Olde Kamphuus wol goan daansen in ut dorpshuus 

Wol goan daansen in ut dorpshuus Olde Kamphuus 

Hef e of e doan zien hoed, hij strikkn zien daansschoenen goed 

En leut de banjos toen kommen noar ut dorpshuus 

 

En as die tokkelende banjos hebt toen tokkelend gebanjood 

Hebt toen tokkelend gebanjood op de banjo 

 

En as oes domnie Olde Kamphuus wol goan zoepen in ut dorpshuus 

Wol goan zoepen in ut dorpshuus Olde Kamphuus 



Soamen met pastoor Koetsier zeegn oes domnie toen ut bier 

En leut de trommels toen kommen noar ut dorpshuus 

 

En as die trommelende trommels hebt toen trommelend getrommeld 

Hebt toen trommelend getrommeld op de trom 

 

As oes domnie Olde Kamphuus wol nog meer zoepen in ut dorpshuus 

Wol nog meer zoepen in ut dorpshuus Olde Kamphuus 

Hij schreeuwn van achter uut de strot, en hij hing bezoppen boovn de pot 

En leut de muzikaantn kommen noar ut dorpshuus 

 

En as die mooi fluitende banjos hebt toen tokkelend getrommeld 

Hebt toen tokkelend getrommeld op de fluit 

 

Zee oes domnie Ole Kamphuus ik goa sloapn ‘twordt mie te veul 

Hij stuurn de muzikaantn noar huus wat un spul! 

 

PINA COLADA 
Ik was mien wief good zat, mien plezeer met heur kwiet 

Een griesgedraaide L.P. van mien leevelingslied 

En toen mien wief lag te sloapn las ik de Tubantia 

Bie een contactadvertentie dacht ik dit is heur ja  

 

Hoal ie van Pina Colada en van un koald flessie Grolsch 

Muj niks hebben van vega ja dan moak ie mien krols 

Hoal ie van KamaSutra vriejen op ut Rutbeek bie nacht 

Dan bun ik vast ut vrouwgie woa’j heel oe leevn al op wacht 

 

Ik dacht nig meer an mien wiefie en dat is vast wa gemien 

Moar ik en mien wiefie wi hebt al joarn dezellufde routien 

Dus ik schreef noar de kraante, mien advertentie kwam dur in 

En ook a bun ik geen dichter, mien tekst was un good begin 

 

Ik hoal van Pina Colada en van un kaold flessie Grolsch 

Ik mut nix hebben van vega, ik hoal van Whisky en Bols 

En morgenoavand um twoalf uur in ut Bolwerk wacht ik 

Goa ie dan met mie met wicht dan kriegt wie vast dikke schik 

 

Doar zat ik dus te wochn, ut wicht kwam binn’ in de kroeg 

Ik herkende heur glimlach en toen wist ik genog 

Ut was mien eigenste wiefie, ze zee dat hak nig verwacht 

Doar stunn’ wie samen te lachn, ik zee ik had nooit e dacht 

 

Da’j hoolt van Pina Colada en van un koald flessie Grolsch 

Da’j wilt beweegn as KamaSutra, wordt ie doarvan echt krols 

En ie ongeremd wilt vriejen op ut Rutbeek bie nacht 

Dan bun ie echt ut vrouwgie woar ik heel mien leevn al op wacht 



MIEN KONTE 
Ik ging in de vekaansie bie mien oma uut losjeeren 

Mien oma kan mooi vertellen doarvan kan ik bar vul leeren 

Wie wolln wat ettn toen he’k vergettn um te biddn ut is toch wat 

Mien oma is vroom ze wurdn kwoad ze trappn mien in ut gat 

 

REFREIN 

Gattegat gattegat gattegat mien konte 

Gattegat gattegat mien konte 

 

Ik ging snel noar mien grotva um te kloagen oaver oma 

Mien grotva is al old en hij zat net an Whisky-Cola 

Grotva zee ut dut mien pien da’j hier kump um te klaagn 

Zien klomp in mien gat veuln ik nog heel wat daagn 

 

Mien va is mien held, hij kan mien beschermen 

Dus ik ging rap noar mien va want ik leup van de pien te kermen 

Mien va zee ik bun kwoad mien jong da’j ut bunt vergettn 

Nog nooit bun ik vergettn um te bidden veur ut ettn 

 

Mien moo is mien leevn, mien moo begrip mien vast 

Mien moo is de leefste, moar ze was nog a verrast 

Ze zee va oma grotva ie haddn ruzie met alledrie? 

Mien jong dan ku’j wa bukkn en dan kump mien kloomp dur bie 

 

Kinders begriept jullie dit leedken dus good 

Dan kriegt jullie gien trammelant aj ut bidden good doot 

Wilt jullie alle daagn gien pien hemm’ in ut gat 

Vergeet nig te bidden veur ut ettn zo dat is dan dat 

 

NIEJE BMW 
Joa, ik heb nooit veul e warkt, want mien rug is altied stief 

Ut enige wat echt van mien is bunt zeuvn kinder en mien wief 

Ut hoes woarin wie woont, zakt in mekoar en noar benee 

Moar wa ried wie altied in een splinternieje BMW 

 

De achterdeur is dicht e timmert, de veurdeur hef geen bel 

Aj langs komt gef dan moar un gil, wie heurt oe dan vast wel 

De weend van veurige wek bloazen un golfploat noar benee 

Gelukkig kwam den nig trecht op mien nieje BMW 

 

De moeze kumt kats deur de kiern in oeze keet 

Want de muurn en vloern die bunt verrot, ut is moar da’j ut weet 

De verwarming dut ut ook nig moar toch bunt wie tevree 

Want hebt wie ut swinters koald dan sloapt wie in de BMW 

 

Oes hoes is nig veule moar ui is ook nix te duur 



Want ut is un biestandswoning dus wie betoald gin huur 

Elke eerste van de moand hoal ik de cheque bie ‘t UWV 

Den cheque haal ik dan of in mien nieje BMW 

 

Ik bezorg ook wel eens pakkies en dat doo ik altied zwart 

Geld verdienen met mien auto geet snel en lekker hard 

Zo hoof ik gin gebruik te moakn van de cheque van ‘t UWV 

En die gebruuk ik dan as afbetoaling op mien BMW 

 

Ettn kost oes ook nix joa dat hebt wie veur mekoar 

Want de voedselbank muk veur oes elke wek 7 doozn kloar 

Die zit goed vol met vretn en dan is mien wief tevree 

As ik die doozn heb afhoalt in mien nieje BMW 

 

Sommige leu zegt dat ik gek bun moar dan lach ik altied zo 

Want mien keender kriegt de boekn en de lunch op school kado 

Soms krieg ik controle of ik fit bun joa of nee 

Moar dan doo ik of ik nig in kan stappn in mien BMW 

 

Andere leu ik zee ze warken moar ik heb ut veur mekoar 

Wie hooft nig noar de kapper ut Leger des Heils knipt oes ut hoar 

Kleding kriegt wie op de bon en dat is ook o.k. 

Wie zit er netties bie as wie rondtoert in de BMW 

 

Binnenkort goat wie weer stemmen en dat doot wie heel gedreevn 

Ik stem zodat ik deur kan goan met dit mooie leevn 

En doarom zeg ik volkie stem allemaol VVD 

Want mien vrouw is al an ‘t spoaren veur heur eigen BMW 

 

DE EENHOORN 
Heel lange lee'n, misschien wel 1 miljoen joarn 

Waarn dur meer mooie beestn dan ie ooit kunt verkloarn 

En ze leupn vrie in de rondte, en ut was altied feest 

En van al disse dieren was de eenhoorn ut allermooiste beest 

 

Dur waren krokodillen en wollige schoapn 

Bebulte kameeln en hele vrumde apen 

En kattn rattn olifanten ’t waren dur vul 

Moar de eenhoorn was toch wel de mooiste van ut spul 

 

Moar de heer zag zonde en doar kunne nig teegn 

Dat hij zee achteruut dan moak ik reegn 

En hij zee broeder Noach ie mut an ‘t wark 

Moak veur mien un drievende Ark 

 

En nem krokodillen en wollige schoapn 

Bebulte kameeln en hele vrumde apen 

En kattn rattn olifanten zorg da’j ze red 



Moar vergeet nig de eenhoorn den mut beslist met 

 

En Noach luusterde en hij bouwde un boot 

En die was net kloar toen ut reegnde dat ’t goot 

En toen mussn al die diern noar binn’ marsjeern 

En Noach hij telln ze en hij schreewn noar de Heer 

 

Ik heb twee krokodillen, twee wollige schoapn 

Twee bebulte kameeln, twee hele vrumde apen 

Twee kattn rattn olifanten moar Heer wat un pech 

De eenhoorn heb ik nig want die beestn die blieft weg 

 

Noach tuurn deur de vallnde reegn 

Moar de eenhoorns speulnn verstoppertje langs ‘sheerens weegn 

En ze sprungn in de rondte en ze wördn zeiknat 

Ach arme eenhoorns ut is mien toch wat 

 

En de geit deed geinig, de wolf die hadn grote bek 

De olifant deed dik, de boot die schommeln as un gek 

En de moeze die piepn en de leeuwn die gromden 

Moar ze kwaam' an boord en dat is wat de eenhoorns verdomden 

 

Ik heb krokodillen en wollige schoapn 

Bebulte kameeln en hele vrumde apen 

En Noach bleern ik mut de deurn noe sluutn 

Dan blieft die verrekte eenhoorn in vredesnoam moar buutn 

 

En de Ark ging vaarn en de diern stun’ Noach te bedaankn 

Moar boovn op de barge, doar stun’ de eenhoorns te jaankn 

En ut water kwam omhoog en de eenhoorns verzoppn 

Dat nooit zee ie gien eenhoorns die bunt noar de knoppn 

 

Moar ie ziet krokodillen en wollige schoapn 

Bebulte kameeln en hele vrumde apen 

En kattn rattn olifanten ’t bunt dur echt veul 

Moar nooit zie ie de eenhoorn, en dat was de mooiste van ’t spul… 

 

MUZIEKBLAD OOR 

Wie bunt muzikaantn, veult oes giganten, kriegt oaveral un warm onthaal 

Wie zingt oaver leefde, schoonheid, woarheid… En doarveur betoald ze royaal 

Alle draank en stuff moakt oes loom en suf, moar woar doot wie ut allemoal voor 

De grootste wens vandaag, wie wult onmeunig graag, op de veurkant van muziekblad Oor 

 

REFREIN 

Muziekblad Oor, ik wil mien foto op de veurkaant 

Muziekblad Oor, koop veur mien moo vief koopiejen van die Oorkrant 

Muziekblad Oor, ik wil mien blie gezicht op de veurkaant van Muziekblad Oor 

 



Een kinky vrouw helpt mie, ze heet Marie, ze borduurt op mien Jeans 

Mien arme grieze va, hij veurt mien Limoesien 

Ut is allemoal bedoeld as onmeunig cool, moar ut kan nog wa cooler hoor 

De grootste wens vandaag, wie wilt onmeunig graag, op de veurkant van Muziekblad Oor 

 

Wie hebt heel veul jonge tienergroupies, ze doot alles wat ik zeg 

Wie hebt un Indiase goeroe, hij leert oes de juuste weg 

Succes brent geld en nieje kameroajen, ze loat ons nig vallen hoor 

Wie wordt rieker en rieker moar oes gezicht is nooit te zeen op de veurkant van Muziekblad Oor 
 


