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JESSE VAN DEN ELSEN

ik zou best wel willen schrijven

Brabants zaachte klanken

in mijn vaderstaol

mi zo'n droevig melodie

ik zou d'r 'n liedje bij gaan maken

mannen, mannen, vrouwen

dè gu hèndig allemaol

zingen samen
in harmonie

mar men heurde nie zingen
van hoe 't vruger was

Refrein

van wij samen op ons bankske

hurt mar die samenzang

ik en wijlen ome Has

mi twee of nog mir stemmen

Refrein

samen mi jou

hurt maar die samenzang
mar ik heur gèir die samenzang
mi twee of nog mir stemmen
hurt mar die samenzang
samen mi jou
ik woon nie in 'n dürpke
ik zie gin landerij
ik heb gin tante Stientje
nee, die maakt men niks blij
ik heb ok niks te klage
van de jeugd van dissen tijd
het kan me ok nie boeien
hoe hard dien brommer rijdt
Refrein
mar ik heur gèir die samenzang
mi twee of nog mir stemmen
hurt mar die samenzang
samen mi jou

4 Wolven

Nie vur men

de naacht is oud

ge bent jong en ge doet mar wa

net as ik

een bietje hange heui den dag

ik heb overal gekeke

buiten staon ze in de rij

ik heb nie gepraot, prutser

niemand

de glaoze zen leeg

staot'er vur mij

't waren er veul
m'nen bèk is raauw

misschien ga de gij wel terug naar school

van 100 peuke

ge wordt toch ok ginne randmongooi

m'nen buik is vol

mar ze snappuh jou daor nie

van godvergeete honger

misschien ga de wel nie
ga de wel nie

refrein
hoehoeeehoeoeoe

refrein
oooooh, wa moet ik doen

de lichte aon

ooooh, wa moet ik doen

de vloer geveegd
men kunne ze ok wel

eindelijk kom de uit oe bed

van m'ne kruk

ge het ne glimlach opgezet

haj- ik unne jas?

mar zo gauw ge buiten komt

waor is m'n fiets?

zakt de moed wir

kom mee vriende, kom mee

in de grond

ik wil vlis
refrein
refrein

oooooh, wat moet ik doen

hoehoeeehoeoeoe

ooooh, wat moet ik doen

de weind is kil

mergen zie de gij 't wel weer

't slot nie los te kreijge

ja deh zegde gij elke keer

ik stao beeter rechtop

de blaajer zen weer van den boom

hog stemme

ik hoop

lang been

deh ik droom

ailmaol weg
de straote zen leeg
en ok dees hart
dees hart hee honger
dees hart wil vuur

refrein
hoehoeeehoeoeoe

en nooit mir wakker

