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YMCA 

Young man, there's no need to feel 

down 

I said, young man, pick yourself off the 

ground 

I said, young man, 'cause you're in a 

new town 

There's no need to be unhappy 

  

Young man, there's a place you can go 

I said, young man, when 

you're short on your dough 

You can stay there, and I'm sure you 

will find 

Many ways to have a good time 

  

It's fun to stay at the y-m-c-a 

It's fun to stay at the y-m-c-a 

  

They have everything for you men to 

enjoy 

You can hang out with all the boys 

 It's fun to stay at the y-m-c-a 

It's fun to stay at the y-m-c-a 

  

You can get yourself clean, you can 

have a good meal 

You can do what about you feel 

  

Young man, are you listening to me? 

I said, young man, what do you want to 

be? 

I said, young man, you can make real 

your dreams 

But you got to know this one thing 

  

No man does it all by himself 

I said, young man, put your pride on 

the shelf 

And just go there, to the y.m.c.a 

I'm sure they can help you today 

  

It's fun to stay at the y-m-c-a 

It's fun to stay at the y-m-c-a 

  

They have everything for you men to 

enjoy 

You can hang out with all the boys 

  

It's fun to stay at the y-m-c-a 

It's fun to stay at the y-m-c-a 

  

You can get yourself clean, you can 

have a good meal 

You can do what about you feel 

  

Young man, I was once in your shoes 

I said, I was down and out with the 

blues 

I felt no man cared if I were alive 

I felt the whole world was so tight 

  

That's when someone came up to me 

And said, young man, take a walk up 

the street 

There's a place there called the y.m.c.a 

They can start you back on your way 

  

It's fun to stay at the y-m-c-a 

It's fun to stay at the y-m-c-a 
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They have everything for you men to 

enjoy 

You can hang out with all the boys 

  

Y-m-c-a, you'll find it at the y-m-c-a 

  

Young man, young man, there's no 

need to feel down 

Young man, young man, 

get yourself off the ground 

  

Y-m-c-a, you'll find it at the y-m-c-a 

  

Young man, young man, there's no 

need to feel down 

Young man, young man, 

get yourself off the ground 

  

Y-m-c-a, just go to the y-m-c-a 

  

Young man, young man, are 

you listening to me? 

Young man, young man, what do 

you wanna be? 

  

Country Roads 

Almost heaven, West Virginia 

Blue Ridge Mountains, Shenandoah Riv

er 

Life is old there, older than the trees 

Younger than the mountains, growin' 

like a breeze 

  

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

  

All my memories gather 'round her 

Miner's lady, stranger to blue water 

Dark and dusty, painted on the sky 

Misty taste of moonshine, teardrop in 

my eye 

  

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

  

I hear her voice in the mornin' hour, 

she calls me 

The radio reminds me of my home far 

away 

Drivin' down the road, I get a feelin' 

That I should've been home yesterday, 

yesterday 

  

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

  

Country roads, take me home 

To the place I belong 

West Virginia, mountain mama 

Take me home, country roads 

  

Take me home, (down) country roads 

Take me home, (down) country roads 

  

M’n Velow 

M’n velow, m’n oekde velow 

M’n lucht is kapot en m’n stoantje 

stoat los van m’n velow 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n zoate stoat slak en m’n stuur stoat 

nu los van m’n velow 
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M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n banden stoan plat en me keetene 

angt slak van m’n velow 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n buuze is gekrakt en ik stuuktede 

met m’n z…ip die velow 

Ahaaa ai ai ai… 

Ahaaa ai ai ai 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n lucht is kapot en m’n stoantje 

stoat los van m’n velow 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n zoate stoat slak en m’n stuur stoat 

nu los van m’n velow 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n banden stoan plat en me keetene 

angt slak van m’n velow 

M’n velow 

M’n oekde velow 

M’n buuze is gekrakt en ik stuuktede 

met m’n z…ip die velow 

Ahaaa ai ai ai… 

Ahaaa ai ai ai 

  

Delilah 

I saw the light on the night that I 

passed by her window 

I saw the flickering shadows of love on 

her blind 

She was my woman 

As she deceived me, I watched and 

went out of my mind 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

I could see, that girl was no good for 

me 

But I was lost like a slave that no man 

could free 

At break of day when that man drove 

away, I was waiting 

I crossed the street to her house and 

she opened the door 

She stood there laughing 

I felt the knife in my hand and she 

laughed no more 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

So before they come to break down 

the door 

Forgive me Delilah, I just couldn't take 

anymore 

She stood there laughing 

I felt the knife in my hand and she 

laughed no more 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

So before they come to break down 

the door 

Forgive me, Delilah, I just couldn't take 

anymore 

Forgive me, Delilah, I just couldn't take 

anymore 

Naar het Nederlands vertalen 

 

Pour un flirt 

Pour un flirt avec toi 

Je ferais n'importe quoi 

Pour un flirt avec toi 

Je serais prêt à tout 

Pour un simple rendez-vous 

Pour un flirt avec toi 

Pour un petit tour, un petit jour 

Entre tes bras 



Sint-Pieters Zingt -  Pastorie Préférée – 29 augustus 2021 4/13 
met dank aan Nico Blontrock 

 

Pour un petit tour, au petit jour 

Entre tes draps 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

Je pourrais tout quitter 

Quitte à faire démodé 

Pour un flirt avec toi 

Je pourrais me damner 

Pour un seul baiser volé 

Pour un flirt avec toi 

Pour un petit tour, un petit jour 

Entre tes bras 

Pour un petit tour, au petit jour 

Entre tes draps 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

Je ferais l'amoureux 

Pour te câliner un peu 

Pour un flirt avec toi 

Je ferais des folies 

Pour arriver dans ton lit 

Pour un flirt avec toi 

Pour un petit tour, un petit jour 

Entre tes bras 

Pour un petit tour, au petit jour 

Entre tes draps 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la la la la, lala lala 

La la la... 

 

Is this the way… 
Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

When the day is dawning 

On a Texas Sunday Morning 

How I long to be there 

With Marie who's waiting for me there 

Every lonely city 

Where I hang my hat 

Ain't as half as pretty 

As where my baby's at 

Is this the way to Amarillo? 

Every night I've been hugging my pillow 

Dreaming dreams of Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

Show me the way to Amarillo 

I've been weeping like a willow 

Crying over Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me 

There's a church bell ringing 

Hear the song of joy that its singing 

For the sweet Maria 

And the guy who's coming to see her 

Just beyond the highway 

There's an open plain and it keeps me 

going 

Through the wind and rain 

Is this the way to Amarillo? 

Every night I've been hugging my pillow 

Dreaming dreams of Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

Show me the way to Amarillo 

Well I've been weeping like a willow 

Crying over Amarillo and sweet Marie 

who waits for me 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me 



Sint-Pieters Zingt -  Pastorie Préférée – 29 augustus 2021 5/13 
met dank aan Nico Blontrock 

 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me 

  

The Huclebuck 

Now here's a dance you should know 

(Hey!) 

Oh, baby when the lights are down low 

(Hey!) 

Grab your baby, then go (Hey!) 

Then do the hucklebuck (Hey!) 

Do the hucklebuck (Hey!) 

If you don't know how to do it 

Then you're out of luck (Hey!) 

Shove your baby in (Hey!) 

Twist her all around (Hey!) 

Then you start a-twistin' and a-movin' 

all around (Hey!) 

Wriggle like a snake, waddle like a duck 

That's what you do when you do the 

Hucklebuck 

And now, here's a dance you should 

know (Hey!) 

Oh, baby when the lights are down low 

(Hey!) 

Rock your baby, then go (Hey!) 

A little bit of shake (Hey!) 

A little bit of this (Hey!) 

If you don't know how to do it 

Ask my little sis (Hey!) 

Shove your baby in (Hey!) 

Twist her all around (Hey!) 

Then you start a-shakin' and a-movin' 

all around (Hey!) 

Wriggle like a snake, waddle like a duck 

That's what you do when you do the 

Hucklebuck 

Now here's a dance you should know 

(Hey!) 

Oh, baby when the lights are down low 

(Hey!) 

Grab your baby, then go (Hey!) 

A little bit of this (Hey!) 

A little bit of twist (Hey!) 

If you don't know how to do it 

Ask my little sis (Hey!) 

Shove your baby in (Hey!) 

Twist her all around (Hey!) 

Then you start a-movin' and a-shakin' 

all about (Hey!) 

Wriggle like a snake, waddle like a duck 

That's what you do-ooo 

Do the Hucklebuck 

Naar het Nederlands vertalen 

  

Jimmy 

Hoe sterk is de eenzame fietser 

die kromgebogen over zijn stuur 

tegen de wind 

zichzelf een weg baant? 

Hoe zelfbewust de voetbalspeler 

die voor de ogen van het publiek 

de wedstrijd wint, 

zich kampioen waant? 

Hoe lacht vergenoegd de zakenman 

zonder mededogen die concurrent 

verslagen vindt, 

zelf haast failliet gaand. 

En ik zit hier tevreden 

met die kleine op mijn schoot. 

De zon schijnt, er is geen reden 

met rotweer en met harde wind 

te gaan fietsen met dat kind. 
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Als ie maar geen voetballer wordt, 

ze schoppen hem misschien half dood. 

Als ie maar geen voetballer wordt, 

ze schoppen hem misschien half dood. 

Maar liever dat nog 

dan het bord voor zijn kop 

van de zakenman, 

want daar wordt hij alleen maar 

slechter van. 

(X 10) 

  

Bagagedrager 

Spring maar achter op bij mij, achter op 

me fiets 

En ik weet nog niet waar we naartoe 

gaan samen, maar dat boeit me ook 

helemaal niets. 

En spring maar achterop bij mij, dan 

gaan we samen weg, 

En ik weet nog niet waar naar toe, 

maar dat maakt niet uit want ik weet 

wel de weg. 

Uh ik ken je nog niet maar je lijkt op 

Barbie 

En het zou kunnen liggen aan die 5 

Bacardi 

Maar ik denk dat het ligt aan je mooie 

face, 

Aan die mooie en o zo grote reet 

En ik hoop dat je past op mn 

bagagedrager, 

Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben 

een ragemaker 

En ik zet die trend, skip die trend, 

Spring maar op mn meidenfiets we 

gaan naar huis toe samen. 

Onderweg vertelde ik wat je van mij wil 

horen 

Je zat aan de bar en wilde scoren, 

Ben gevallen voor je ogen en je sexy 

stijl, 

Je lijkt de vrouwelijke Gerssie wel, 

En de volgende morgen en het was niet 

te geloven, 

Die chick die was weg en had me voor 

gelogen, 

En ik had dr nog wel zo lekker 

genomen, 

Maar eindstand ze had me fiets 

gestolen 

Spring maar achter op bij mij, achter op 

mn fiets 

En ik weet nog niet waar we naartoe 

gaan samen, maar dat boeit me ook 

helemaal niets. 

En spring maar achterop bij mij, dan 

gaan we samen weg, 

En ik weet nog niet waar naar toe, 

maar dat maakt niet uit want ik weet 

wel de weg. 

Uh ik ken je nog niet, maar je lijkt op 

Nikki, 

En het zou kunnen liggen aan die 

vijftien whisky. 

Je kleding is roze met blauw als fristi, 

En je heupen zijn sexy in die strakke 

skinny. 

Misschien is het een idee om hier weg 

te gaan 

Naar een plek ergens hier ver vandaan, 

Naar Parijs of naar Rome of naar 

Milaan. 

Of als ET op de fiets helemaal naar de 

maan. 

Onderweg vertel ik jou wat je niet wil 

horen. 

Want dat is wie ik door de jaren heen 

ben geworden, 

Nu ben ik oprecht, en heb het beste 
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voor je, 

Het beste met je voor is soms slecht te 

verwoorden, 

Als ik maar met je kan zijn, de rest kan 

me niet schelen. 

Zij waren nep en ze wilden me breken, 

En jij past precies op mn bagagedrager 

En dat is dus wel gebleken. 

Spring maar achter op bij mij, achter op 

mn fiets 

En ik weet nog niet waar we naartoe 

gaan samen, maar dat boeit me ook 

helemaal niets. 

En spring maar achterop bij mij, dan 

gaan we samen weg, 

En ik weet nog niet waar naar toe, 

maar dat maakt niet uit want ik weet 

wel de weg. 

Vanavond een donnie uitgegeven, 

De best besteedde donnie van mn 

leven, 

Want als ik die junk geen money had 

gegeven, 

Dan kon je nu niet achterop, dan kon je 

nu niet achterop, 

Oh zag je staan met je hoge hakken, 

Rooie lakken zo sexy zo'n klasse, 

Ennuh ik werd verblind door je 

oorbellen, 

Sorry vergeet mezelf helemaal voor te 

stellen. 

Mijn naam is Sef mag ik nu wat ik je 

oor vertellen. 

Vind je sexy, geheimpje niet door 

vertellen. 

Nee ik pest je, meisje begrijp je wel he, 

Ik heb een plekje, vrij, op mijn gazelle. 

We kunnen fietsen, flashen, wijn 

bestellen, 

Of dansen ik weet niet, lijkt mij gezellig, 

Maar beter zeg ik niks, 

En spring maar achter op, dan krijg je 

van mij een lift. 

Spring maar achter op bij mij, achter op 

mn fiets 

En ik weet nog niet waar we naartoe 

gaan samen, maar dat boeit me ook 

helemaal niets. 

En spring maar achterop bij mij, dan 

gaan we samen weg, 

En ik weet nog niet waar naar toe, 

maar dat maakt niet uit want ik weet 

wel de weg. 

  

Zeg ’s meisje 

Dam-dam-dam 

dam-dam-di-doe-bie-doe-bie- 

dam-dam-dam 

dam-dam-di-doe-bie-doe-bie 

Zeg eens meisje 

waar ga jij vanavond heen 

zeg eens meisje ben je zo alleen 

zeg eens meisje ik heb een idee 

(Dam-dam-dam 

dam-dam-di-doe-bie-doe-bie) 

Zeg eens meisje 

ik weet hier een leuk cafe 

zeg eens meisje echt iets voor ons 

twee 

zeg eens meisje 

ik wil met je mee 

(Dam-dam-dam 

dam-dam-di-doe-bie-doe-bie) 

Ik wil met je meegaan 

voor jou door het vuur gaan 

want ik vind je heel apart 

ik wil je leren kennen 

jou eens flink verwennen 

en dat komt uit heel mijn hart 
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kom wees niet verlegen 

niemand houdt je tegen 

daarom vraag ik met een lach 

laten we proberen 

ons te amuseren 

elke dag 

  

Vlieg met me mee 

Soms zijn er momenten dat ik aan je 

denk 

Ook al komen die maar weinig voor 

Seura mor ev'reu hulo, sjeura can te 

utor ora hiear 

Sera ma vieux, ora cerra pasieux-to to 

rorra ma hiieux 

Ashma ti sjoem de cha Jerusalem, 

ashma lich nichna et li la sjalom 

Ich merch ner bjirchne et li de 

shoarma, ich echne a la chabba 

Sje ne ceh PLO 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik denk alleen aan jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik hou alleen van jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik denk alleen aan jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik hou alleen van jou, hou alleen van 

jou 

L'amour sons les quandre quandre 

Per pi sex ques t'une l'eau du urine 

Qua les mours des chandre, ques che 

tour de qua la treme 

(Pas qua lettre) Je pra le chnee 

And my howe is over turning laugh, 

and my feeling ever swearing 

And my tearing over tearing laugh 

laugh 

Padde di lati, coddi di conti, coddi di 

rati, di filati, federati 

Coddi getta e di fitee 

Und was in der sunten kunten, kunten 

under war 

Und was is in der salt-lieb kunten 

tunten kunt die sahr 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik denk alleen aan jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik hou alleen van jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik denk alleen aan jou 

Vlieg met me mee naar de regenboog-

rainbow 

Ik hou alleen van jou, hou alleen van 

jou 

  

Vrolijke vrienden 

Refrein 2x 

Vrolijke vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden dat zijn wij 

G: als wij samen gaan kamperen 

Naar het bos of naar de hei 

S: dan klinkt het wel duizend keren 

Vrolijke vrienden dat zijn wij 

Refrein 2x 

G: s morgens komt de zon ons wekken 

En de vogels zingen blij 

S: wij gaan de natuur ontdekken 

In de duinen bos en hei 

Refrein 2x 
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G: twee of drie koken het eten 

Brengen lekkere dingen mee 

S: er is iets wat wij wel weten 

Wie op kamp is eet voor twee 

Refrein 2x 

G: en gaat stil de avond komen 

Zingen dansen wij bij t vuur 

S: tot wij in de tent gaan dromen 

In het late late uur 

Refrein 3x 

  

Alexandrie Alexandra 

Voile sur les filles, barques sur le Nil 

Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras 

Alexandra, Alexandrie 

Alexandrie, où l'amour danse avec la 

nuit 

J'ai plus d'appétit qu'un barracuda 

Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas 

Je boirai tout le Nil si tu me retiens pas 

Alexandrie, Alexandra 

Alexandrie, où l'amour danse au fond 

des bras 

Ce soir j'ai de la fièvre et toi, tu meurs 

de froid 

Les sirènes du port d'Alexandrie 

Chantent encore la même mélodie 

La lumière du phare d'Alexandrie 

Fait naufrager les papillons de ma 

jeunesse 

Voile sur les filles et barques sur le Nil 

Je suis dans ta vie, je suis dans tes 

draps 

Alexandra, Alexandrie 

Alexandrie, où tout commence et tout 

finit 

J'ai plus d'appétit qu'un barracuda 

Je te mangerai crue si tu me reviens 

pas 

Je te mangerai crue si tu me retiens pas 

Alexandrie, Alexandra 

Alexandrie, ce soir je danse dans tes 

draps 

Je te mangerai crue si tu me retiens pas 

Les sirènes du port d'Alexandrie 

Chantent encore la même mélodie 

La lumière du phare d'Alexandrie 

Fait naufrager les papillons de ma 

jeunesse 

Rah! Ha! Rah! Ha! 

Voile sur les filles, barques sur le Nil 

Alexandrie, Alexandra 

Ce soir j'ai de la fièvre et toi, tu meurs 

de froid 

Ce soir je danse, je danse, je danse 

dans tes bras 

Allez danse! Oui, danse! 

Danse, danse, danse, danse! 

Alexandrie, Alexandra 

Ce soir je danse, je danse, je dans dans 

tes bras 

  

Les lacs… 

  

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 
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De Tipperary, Barry-Connely et de 

Galway 

Ils sont arrivés dans le comté du 

Connemara 

Y avait les Connors, les O'Connolly, les 

Flaherty du Ring of Kerry 

Et de quoi boire trois jours et deux 

nuits 

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 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 

On y vit encore au temps des Gaëls et 

de Cromwell 

Au rythme des pluies et du soleil 

Aux 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 

L'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 

  

Brugge in m’n erte 

'K en Brugge in m'n erte, de schonste 

stad van 't land 

Den diever, d'holletorre, de markt, den 

burg en 't zand 

De meulens, 't minnewoater, 't stil 

ende, wat 'n pracht 

M'n Brugge is 'n droombild uut 

duuzend en één nacht 

  

In Brugge zie'k geboren, 't Sint-Anna 

moederhuus 

En in de Langestroate, dor ad'k m'n 

eeste thuus 

De joaren en gevlogen, van kiend tot 

groate mens 

In Brugge verder leven, dat is m'n 

grotste wens 

  

'K en Brugge in m'n erte, de schonste 

stad van 't land 

Den diever, d'holletorre, de markt, den 

burg en 't zand 

De meulens, 't minnewoater, 't stil 

ende, wat 'n pracht 

M'n Brugge is 'n droombild uut 

duuzend en één nacht 

  

Den dag go kommen, 'k weten 't wel, 

da'k der nie mè gon zien 

De wet van 't leven is azzo, en da geldt 

ook vo mien 

Mor ozze'k afscheid nemen van die 

stad woar da m'n wiege stoend 

Zoe'k gèèren, os't zoverre komt, rusten 

in Brugsche groend 
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'K en Brugge in m'n erte, de schonste 

stad van 't land 

Den diever, d'holletorre, de markt, den 

burg en 't zand 

De meulens, 't minnewoater, 't stil 

ende, wat 'n pracht 

M'n Brugge is 'n droombild uut 

duuzend en één nacht 

 

***Extra*** 
 

Leef 

Op een vrijdag in de kroeg 

Ergens in Amsterdam 

Zat aan de bar met een glas een oude 

wijze man 

Hij zei dat die nog maar een paar 

dagen had 

Dus pak het leven, pak alles en ga er 

mee op pad 

En hij zei 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 

"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 

"Leef, alsof het nooit echt af is" 

En "leef, pak alles wat je kan" 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak alles wat je kan 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga 

Pak alles wat je kan 

Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in 

het zweet 

Geld verdiend als water 

Maar nooit echt had geleefd 

Z'n vrouw was bij hem weg 

Voor een ander ingeruild 

Af en toe gelachen 

Maar veel te veel gehuild 

En hij zei 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 

"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 

"Leef, alsof het nooit echt af is" 

En "leef, pak alles wat je kan" 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak alles wat je kan 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga 

Pak alles wat je kan 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 

"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 

"Leef, alsof het nooit echt af is" 

En "leef, pak alles wat je kan" 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 

"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 

"Leef, alsof het nooit echt af is" 

En "leef, pak alles wat je kan" 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak alles wat je kan 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga 

Pak alles wat je kan 

"Leef, alsof het je laatste dag is" 

"Leef, alsof de morgen niet bestaat" 

"Leef, alsof het nooit echt af is" 

En "leef, pak alles wat je kan" 

En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

A, a, a, a 

Pak alles wat je kan 
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En ga, a, a, a 

A, a, a, a 

Ga 

Pak alles wat je kan 

En leef! 

  

Links Rechts 

Sensation Waailand anthem 

Maar dan net even anders! 

Los met de Snollebollekes! 

Klappen met die handjes! 

O, dat wordt weer een zooi! 

Even opletten nou! 

Welkom in de feesttent 

Doe maar lekker maf 

Tis jammer van de zolder 

Maar het dak, dat gaat eraf 

Hakken, beuken, springen 

De hut gaat uit z'n bol 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt gemold 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt gemold 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt gemold 

Naar links! 

Naar rechts! 

Nog unne keer! 

Naar links! 

Naar rechts! 

O, wat een feest! 

Kom op, kom op, kom op, kom op! 

Doen we nog een rondje? 

Gezellig! 

Blijf de glazen vullen 

Met nog meer alcohol 

We zijn niet meer te houden 

Gooi de vrouwkes lekker vol 

Zitten, hangen, liggen 

Zo zijn wij niet getrouwd 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt verbouwd (Wat zei 

je?) 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt verbouwd (Ja!) 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt verbouwd 

Naar links! 

O ja, naar rechts! 

Nondeju, dat gaat er goed op! 

Naar links! 

En nog unne keer naar rechts! 

Ja! 

Ik word helemaal koekoek! 

Feest! 

Zing! 

O, dat kan nog wel een tadje sneller, of 

niet? 

Zingen, springen! 

Ja, daar gaat 'ie! 

Welkom in de feesttent 

Doe maar lekker maf 

Tis jammer van de zolder 

Maar het dak, dat gaat eraf 

Hakken, beuken, springen 

De hut gaat uit z'n bol (Ja!) 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt gemold 

(Joehoehoe!) 

Blijf de glazen vullen 

Met nog meer alcohol 

We zijn niet meer te houden 

Gooi de vrouwkes lekker vol 

Zitten, hangen, liggen 

Zo zijn wij niet getrouwd (Ja!) 

Allemaal van links naar rechts 

De tent, die wordt verbouwd 

(Joehoehoe!) 
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Heeft er hier een defibrilator, of 

niemand? 

God, nondeju! 

 

Zeven zonden 
(nummer één, één...) Je had die blik in 

je ogen 

(nummer twee, twee...) Ik wou echt 

alles geloven 

(nummer drie, drie...) In je ogen wou ik 

echt verdrinken 

(nummer vier, vier...) Je was me 

zachtjes aan ’t strelen 

(nummer vijf, vijf...) Ik wou nog meer 

met je delen 

(nummer zes, zes...) Je kwam zo dicht 

dat ik niet kon ontkomen 

Maar de grootste zonden dat is 

nummer zeven (nummer zeven) 

Ik kuste jou nog voordat ik je vroeg: 

voel jij ook wat voor mij? 

 

Zeven zonden in één nacht 

Zeven zonden door jou bedacht 

Je maakt me verlegen, maar niks houdt 

me tegen 

Jij doet me blozen als je lief naar me 

lacht 

Zeven zonden pleeg ik voor jou 

Zeven zonden, ik geef om jou 

Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs 

stelen 

Van al die zonden heb ik echt geen 

berouw 

 

(nummer één, één...) Je ligt nu zacht in 

m’n armen 

(nummer twee, twee...) ‘k Wil mij aan 

jou graag verwarmen 

(nummer drie, drie...) Ik wist niet dat 

mij dit zou overkomen 

(nummer vier, vier...) Je bent echt niet 

te beschrijven 

(nummer vijf, vijf...) Mag ik vannacht 

bij je blijven 

(nummer zes, zes...) Mijn bloed gaat 

door jou nog veel sneller stromen 

Maar ik smeekte jou, vergeef me toch 

nog even (toch nog even) 

Want ik wil nu echt nooit meer bij jou 

vandaan 

 

Zeven zonden in één nacht 

Zeven zonden door jou bedacht 

Je maakt me verlegen, maar niks houdt 

me tegen 

Jij doet me blozen als je lief naar me 

lacht 

Zeven zonden pleeg ik voor jou 

Zeven zonden, ik geef om jou 

Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs 

stelen 

Van al die zonden heb ik echt geen 

berouw 

 

Zeven zonden in één nacht 

Zeven zonden door jou bedacht 

Je maakt me verlegen, maar niks houdt 

me tegen 

Jij doet me blozen als je lief naar me 

lacht 

Zeven zonden pleeg ik voor jou 

Zeven zonden, ik geef om jou 

Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs 

stelen 

Van al die zonden heb ik echt geen 

berouw 

 


