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TOFFE CANTUS 
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DE JURY 
HEEFT TEN 
ALLE TIJDEN 
GELIJK!  
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1. Zanger Kafke – Springen  

2. Sjansee - Ik wil je pijpen 

3. Stefan, Sean ft Bram Krikke – Potentie  

4. Mart Hoogkamer – Ik ga zwemmen 

5. C.V. de Kapotte Kachels - Terug over de maas  

6. Lamme Frans – HANDJES HANDJES 

7. Wilbert Pigmans ft. Opgeblazen – De Toreador  

8. Kinderen voor kinderen - Bewegen is gezond 

9. Immer Hansi - Reunie 

10. Donnie & Rene Froger – Bon Gepakt 

11. Mega Mindy – Ik ben Mega Mindy 

12. Ducktales intro song 

13. Mariah Carey - All I want for christmas 

14. Journey – Don’t Stop Believin’ 

15. Almklausi – Mama Laudaa (Harris & Ford Remix) 

16. DJ Otzi – Sweet caroline  

17. Abba – GIMME GIMME GIMME 

18. Robbie Williams - Angels 

19. Feestteam – Ik voel me zo verdomd alleen 

20. Rene Karst – Atje Voor De Sfeer 

21. Rob De Nijs – Banger Hart 

22. Frank van Etten – Huisje op wielen 

23. Stefan & sean ft. Bram Krikke – Frikandel Speciaal 

24. Andre Hazes – Zeg maar niets meer 

25. John west – Jouw Blik 

26. R. Kelly – The Worlds Greatest 

27. Echte carnavalsliedjes 

28. Zak es effe dur 

29. S nachts na tween  
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1. Zanger Kafke – Springen  
 
Ik ken jullie van de zandbak,  
maar beter van de kroeg 
Van alle zuipvakanties,  
dat je mij naar huis toe droeg 
 
De zoveelste zomer, 
 ik tel ze al niet meer 
Bij een biertje op het vliegveld,  
proef je al de sfeer 
 
Ik gooi mijn handdoek om me schouder, hele dagen op het strand 
Aan het eind van de dag ben ik al zat, en weer verbrandt 
Uit eten, dan op stap, van die zomerse dingen 
Overdag lekker brak, maar 's avonds gaan we springen 
 
Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gister heb gedaan 
Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan 
Hou me pilsje ff vast, ik moet weer gaan beginnen 
10 minuten later, en de tent die staat te springen 
 
7 uur 's ochtends, kwam ik haar dan nog tegen 
Ik had het niet verwacht, ze was voor mij gebleven 
Maar even later op haar kamer, hang ik boven de WC 
Wat een heerlijke start, en het is pas dag 2 
De zon schijnt naar binnen, door het raam van mun hotel 
Een nieuwe dag kan weer gaan beginnen, dus ik bestel 
 
Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gister heb gedaan 
Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan 
Hou me pilsje ff vast, ik moet weer gaan beginnen 
10 minuten later, en de tent die staat te springen 
Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gister heb gedaan 
Met mijn witte blouse nog op het podium gestaan 
Hou me pilsje ff vast, ik moet weer gaan beginnen 
10 minuten later, en de tent die staat te springen 
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2. Sjansee – Ik wil je pijpen 
 

Jij loopt er altijd bij als een sloddevos. 
 Je jasje is te klein en je knopen zitten los  

Geen veters in je schoenen, Een trui uit het jaar nul  
Maar wat je nu weer aan hebt slaat alles lieve knul  

Het deugt weer voor geen fluit  
Dus trek je broek maar uit  

 
Refrein: 

Ik wil je pijpen je pijpen je pijpen  
Ik wil de pijpen van je broek wat korter maken  

Ik wil je pijpen je pijpen je pijpen  
Wat korter maken want ze zijn te lang  

 
Je snapt toch wel dat ik zo niet uit wil gaan  

Om naast zo'n rare broek voor joker te gaan staan 
 Dus trek hem nu maar uit schat dan doe ik even vlug 

 Een zoompje in je pijpen je krijgt 'm zo weer terug  
Ja ja hij wordt weer fraai  

Als ik hem even naai 
 

Refrein 1x 
 

Wat zit je nou verlegen daar in je onderbroek  
Er valt heus niets te vrezen we krijgen geen bezoek.  

Oh jee nou valt m'n naald in het wollige tapijt 
 Die kunnen we vergeten die naald die zijn we kwijt  

Maar daarom geen verdriet , Dan naaien we maar niet 
  

Refrein 1x 
  

Ik wil pijpen hier , Ik wil je pijpen daar 
 Snel heel even naaien Je bent echt zo weer klaar... 

 
Refrein 2x 

Wat korter maken want ze zijn te lang 
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3. Stefan, Sean ft Bram Krikke – Potentie  
 
Vanavond ga ik scoren 
Het beest in mij gaat los 
Strakke kleren lekker luchtje 
Tanden goed geflost 
Me penis goed gewassen 
Het smegma is eraf 
En ik weet het al weer zeker 
Er word iemand volgeblaft 
Iemand volgeblaft 
Iemand volgeblaft 
 
Dus ik ga de stad in 
Zelfverzekerd goed gemutst 
Zie een lekker moppie 
En vraag haar om een kus 
Bleek ze zeventien te zijn 
Helaas heeft dat geen zin 
Maar ik had het al gezien 
Daar zit potentie in 
 
Het is rond middernachte en ik ben goed gezint 
Nog een jaartje wachten en dan ram ik hem erin 
Dus wanneer ben je jarig en duurt dat dan nog lang 
Bel me even op dan maak je kennis met me slang 
 
Dan blijkt ze zeventien 
Dat heeft helaas geen zin 
Maar ik had al lang gezien 
Daar zit potentie in 
Daar zit potentie in 
 
Uno dos tres cuatro vijf zes zeven 
Waar zijn alle chicks gebleven 
Acht negen tien 
Potentie is gezien 
Elf twaalf 
Er rijmt niks op twaalf 
Dertien veertien 
In de volle bloei 
Vijftien zestien 
Nog even geen geknoei 
Toen ik je zag lopen 
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Dacht ik net te min 
We wachten nog een jaartje 

Want daar zit potentie in 
 

Dan blijkt ze zeventien 
Dat heeft helaas geen zin 

Maar ik had al lang gezien 
Daar zit potentie in 

 
 

4. MART HOOGKAMER – IK GA ZWEMMEN 
 

We gaan hem doen 
Wat een leven 

Hey tijger! 
 

In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg 
Je staat achter de bar van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg 

Niemand kan je krijgen, je bent helemaal van mij 
En is er een leuk feestje dan ben jij van de partij 

 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 
Een echte tijger is niet te temmen 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 

Je kijkt me aan 
Wat doe je met me? 

Wow! 
 

Ze probeert me te verleiden 
Zij weet dat ze dat ook kan 

Als ze vanavond met me mee gaat komt ze niet thuis bij der man 
Niemand mag het weten, 'k zie je liever morgen weer 

Want ik kan je niet vergeten 
'T Zelfde rondje, nog een keer 

 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 

Een echte tijger is niet te temmen (is niet te temmen) 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 

Je kijkt me aan 
Wat doe je met me? 
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Ik wil je kussen tussen fusten 
'T Vuur is niet te blussen 
A der lagen dooie mussen aan de vodka als de russen 
Ik heb anders mijn diploma 
Ik zeg het je niet zomaar 
Het is pompen en verzuipen 
En we zeggen nooit oma 
 
Zoek me als een soeter toeter op m'n waterscooter 
Een complimentje voor je vader en je moeder 
Je bent helemaal m'n type en je laat me zo genieten 
Duikbril op en we duiken in het diepe 
 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 
Een echte tijger is niet te temmen 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 
Je kijkt me aan, wat doe je met me? 
 
Oh oh 
Oh oh oh 
 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 
Een echte tijger is niet te temmen 
Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon 
Je kijkt me aan, wat doe je met me? 
Hé, die laatste die was van mij hé! 
 
5. C.V. De Kapotte Kachels – Terug over de Maas 

 
Enne keer per jaar komen ze buiten de ring 
Al die noordelijke kwallen in hun SQUAD-pak uit Beijing 
Het hele jaar doen randstadmannen of we niet bestaan 
Maar met Carnaval, dan pas maar op, dan komen ze d’r aaaaaaan... 
(Snel Jos verstopt het bier!) 
 
Ik schup ze allemaal terug over de Maas 
Allemaal terug over de Maas (Schoenmaat 84) 
Oh waar ze lauwe biertjes tappen en van Carnaval niks snappen 
Ik schup ze allemaal terug over de Maas 
 
Doorgaans klinkt een 'zachte g' voor hun als vreemde taal 
Ze degraderen ons dan direct tot provinciaal 
Maar die diknekken die maakt het met de Carnaval niks uit 
’t liefst s(t)oppen ze vingertjes in Brabants bier of fluit.. 
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(Hey, handen thuis botje!) 
 

Ik schup ze allemaal terug over de Maas. (Raakt'em vol op de pantoffel) 
Allemaal terug over de Maas. (Bam op die slof) 

Waar ze lauwe biertjes tappen en van Carnaval niks snappen 
Ik schup ze allemaal terug over de Maas 

 
Ja-la-la-laaaa, ja-la-lala (Jaja, lalala) 

Laaaa lala-lala ('t mot zeker weer niks kosten) 
Ja-la-la-la-la-lala-lala-lala 

Ja-laaaa lala-lala 
 

De intercity arriveert vol Brabant-plagiaat 
Op zondagmiddag half twee, dan bende al te laat 

Want Carnaval da vierde nie op enne halve dag 
Wij zuipen hier van donderdag tot dinsdag in de nacht... 

(Schuiven met die pils!) 
 

Ik schup ze allemaal terug over de Maas. (Terug over de Maas) 
Allemaal terug over de Maas. (Utrecht of Amsterdam) 

Waar ze lauwe biertjes tappen en van Carnaval niks snappen 
Waar zelfs de schik nie goeiekoop is, de gezelligheid vaak dood is 

Waar ze en masse naartoe verhuizen en hun afkomst dan verguizen 
Ik schup ze allemaal terug over de Maas 

 
Ja-la-la-laaaa ja-la-lala (Allemaal terug over de Maas, stelletje, stelletje...) 

Laaaa lala-lala 
Ja-la-la-la-la-lala-lala-lala 

Ja-laaaa lala-lala 
 

Okay, door die knieën! Allemaal effe zakken! 
Snotverdomme! Die Carnaval die nekt me iedere keer weer 

Aah, hou op schei uit jonge! Ik voel m’n eigen vort’ net een Kapotte Kachel! 
Wa?! Kapotte Kachel? 

Ja jonge! Het enige wat ik nog doe is roken en uitgaan! 
Hehehehehehehehe 

 
Hey! Ik heb hier nog drop gevonden! 

Da zal!? Wâ voor drop? 
GAS D’ROP! 

 
  
 

 



 11 

6. Lamme Frans – Handjes Handjes 
 
Ja-la-la-la Ja-lala-lala (Lamme Frans!) 
Ja-la-la-la Ja-lala-lala (Daar is die weer) 
Ja-lala, Ja-lala, Ja-lala-lala-lalaaa! (Nou nou) 
Ja-lala-lala, Ja-lala-lala-lala 
 
Ik heb een apparaat gekocht, een carnavalsmachien 
Hij denkt zel-luf na 
Dat ding dat schrijft en componeert en rijmt ook bovendien 
Een superslimme robot-hoempapa 
 
Je gooit gewoon wat dingen bij mekaar 
En voor je‘t weet dan is je kraker klaar 
 
Handjes, handjes, bloemetjesgordijn 
Handjes, handjes, in de boemeltrein 
We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug 
In de polonaise met die hendjes in de lucht (Zwaaien) 
 
Ja-la-la-la, ja-lala-lala (Feest) 
Ja-la-la-la, ja-lala-lala (Hallee) 
Ja-lala, ja-lala, ja-lala-lala-lalaaa! (Hop) 
Ja-lala-lala, ja-lala-lala-lala (Coupletteketetteketet) 
 
Het dondert en het bliksemt heel de tent gaat op en neer 
Een paard in de gang *deurbel sample* (“Wie is daar?!”) 
Kneu, kneu, kneu, m’n neus een atje voor de sfeer 
De buurvrouw is maar ene vinger lang 
 
(Ik–moet–)zuipen aan de haven in het hutje op de hei 
En weet je, weet je, wat de dokter zei… (En weet u wat mijn dokter zei?) 
LIE–VER–DIE– 
 
Handjes, handjes, bloemetjesgordijn 
Handjes, handjes, in de boemeltrein 
We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug 
In de polonaise met die hendjes in de lucht (Zwaaien) 
 
Ja-la-la-la, ja-lala-lala 
Ja-la-la-la, ja-lala-lala 
Ja-lala, ja-lala, ja-lala-lala-lalaaa! 
Ja-lala-lala, ja-lala-lala-lala 
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Geen mens, weet waar het over gaat 
Het lekt wel veul, op een and’re plaat 

De tekst slaat als een drumstel op een fluit 
Maar na een meter bier dan maakt da niemand niks meer uit (en gaan die)... 

 
Handjes, handjes, bloemetjesgordijn 
Handjes, handjes, in de boemeltrein 

We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug 
In de polonaise met die hendjes in de lucht 

 
Handjes, handjes, bloemetjesgordijn 
Handjes, handjes, in de boemeltrein 

We gaan naar links en door de knieën en naar voren en weer terug 
In de polonaise met die hendjes in de lucht 

 
Ja-la-la-la, ja-lala-lala (D'r komt nondeju een hele gigabyte binnen) 

Ja-la-la-la, ja-lala-lala (We gaan naar links en door de knieën en naar voren en 
weer terug) 

Ja-lala, ja-lala, ja-lala-lala-lalaaa! 
Ja-lala-lala, ja-lala-lala-lala (In de polonaise met die hendjes in de lucht) 

In de polonaise met die hendjes in de lucht (Nog een keer) 
In de polonaise met die hendjes in de lucht 

 
Volgend jaar doe ik het gewoon weer zelf, houdoe 

 
7. Wilbert Pigmans ft. Opgeblazen – De Toreador 

 
De toreador stond in de arena 

Dit was voor hem de laatste keer 
Want telkens dacht hij aan Maria 

Zijn liefste signorita 
 

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 
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Oh, oh, oh, oh, oh signorita 
Dit is 't momento en 't finalisado 
'T Is dan voorgoed voorbij 
En wordt 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 1x 
 
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 1x 
 
8. Kinderen Voor Kinderen - Bewegen is gezond 
 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 
Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 
En we klappen-klappen-klappen-klappen op the beat 
Net als de rest, Want bewegen is gezond 
 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 
Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 
En we springen springen springen  
Springen in de lucht - net als de rest, Want bewegen is gezond  
 
Doe je knieën maar omhoog, oh oh  
En draai je armen in het rond, oh oh 
Zet je handen op je heupen, oh oh  
En stamp maar lekker op de grond, oh oh 
 
Doe nu je vingers op je hoofd en move move 
En beweeg van rechts naar links, ja move move 
Maak je schouders lekker los en move move 
En geniet van deze groove, deze groove groove 
 
Is iedereen er klaar voor? Yeah yeah! Oke dan tellen we nu af: 5-6-7-8 
 
Refrein 2: 
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Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 
Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 

En we klappen-klappen-klappen-klappen op the beat 
Net als de rest, Want bewegen is gezond 

 
Eén: is maar alleen, dus doe maar mee 

Twee: zijn jij en ik, dus doe maar mee 
Drie: wordt al gezellig, doe maar mee 

Vier: maakt meer plezier, dus doe maar mee 
 

Is iedereen er klaar voor? Yeah yeah! Oke dan tellen we nu af: 5-6-7-8 
 

Refrein 2 
 

9. Immer Hansi - Reunie 
 

Hey Hansi heb je dorst, ik ga halen voor je  
Ook al gaan we vroeg de berg op morgen 

Dus je bestelt 14 schnapss en ook nog 2 meter bier  
Jaja ze komen eraan, ik heb ze in m’n vizier 

 
Maar.... Ik ben ook niet van steen 

Maar ik had het beloofd 
Maar morgen bonkt het nog steeds .... In mijn hoofd 

 
Dus!! bedankt voor die schnapss 

Want die smaakt weer als nooit tevoren 
En zonder jou was er geen plezier  

Want het geeft nu niet 
Ja we gaan samen los op de après ski 

 
Bedankt voor de schnapps want die smaakt weer als nooit tevoren 

Zonder jou gaat het zeker niet 
Dus het geeft nu niet 

Ja we worden samen lam bij de après ski 
 

We worden samen dronken bij de après ski 
Bestel ik nog een rondje bij de après ski 

Ik moet weer 10 keer plassen bij de après ski 
Ja we maken gele sneeuw bij de après ski 
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2e runde 
Hey Hansi gaat het goed, ga je lekker jongen 
Je wil toch feesten lekker saufen jongen 
Dus daar komt weer wat schnapps en volle pullen met bier 
Jajazo gaat het maar door, ja bijna elk kwartier  
 
Maar... Ik ben ook niet van steen 
Maar ik had het belooft 
Maar morgen bonkt het nog steeds .... In mijn hoofd 
 
Dus!! bedankt voor die schnapss 
Want die smaakt weer als nooit tevoren 
En zonder jou was er geen plezier 
Want het geeft nu niet  
Ja we gaan samen los op de après ski 
 
Bedankt voor de schnapps want die smaakt weer als nooit tevoren 
Zonder jou gaat het zeker niet 
Dus het geeft nu niet 
Ja we worden samen lam bij de après ski 
 
We worden samen dronken bij de après ski 
Bestel ik nog een rondje bij de après ski 
Kom ik jou weer tegen bij de apres ski  
Gaan we lekker stampen op de reünie 
 
Dus bedankt voor die schnapss 
Want die smaakt weer als nooit tevoren 
En zonder jou was er geen plezier  
Want het geeft nu niet 
Ja we gaan samen los op de après ski 
 
Bedankt voor de schnapps want die smaakt weer als nooit tevoren 
Zonder jou gaat het zeker niet 
Dus het geeft nu niet 
Ja we worden samen lam bij de après ski 
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10. DONNIE & RENE FROGER – BON GEPAKT 
 

Luister dan gap 
Ik ga jou wat zeggen 

En ik gebruik mijn eigen woorden 
Dat hoef ik jou niet uit te leggen 

Was een mooie vrijdagmiddag 
En ik reed door de stad 

Komt die motoragent naast mij 
En ik denk F*ck! 

Hij zegt Froger luister goed 
Het ligt was allang rood 

En je reed ook veel te hard 
En het was mijn vrouw naar wie je vloot 

Ik zeg luister agent 
Het is een veel te mooie dag 

Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag 
 

René gap, zing het voor ze! 
 

Ik heb die bon gepakt 
Maar ook een ton gepakt 

Ik heb de mooiste op het feestje op d'r mond gepakt 
Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 

Ik heb alle mooie dingen die kon gepakt 
Ik heb die bon gepakt 

Terrasje zon gepakt 
Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt 

Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 
Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt 

 
Hey Donnie ouwe, zeg eens wat! 

Als ik morgen de pijp aan Maarten geef 
Kan ik zeggen dat ik heb geleefd 

Het is altijd een feest waar ik ben geweest 
Ik ben continue op die paperchase 

René plankt die merrie door de weeks 
 

Je wilt niet weten wat hij in het weekend racet 
Smoke ontspannen een blazer 

Vlieg naar de regenboog met Marianne Weber 
Rij te hard, wel eens een bon gepakt 

Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gebakt 
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Duik in het zwembad en schenk wat 
René, proost op het leven gap 
 
Ik heb die bon gepakt 
Maar ook een ton gepakt 
Ik heb de mooiste op het feestje op d'r mond gepakt 
Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 
Ik heb alle mooie dingen die kon gepakt 
Ik heb die bon gepakt 
Terrasje zon gepakt 
Voor het ging heb ik een jonko op balkon geklapt 
Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 
Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt 
Ik heb die bon gepakt 
Maar ook een ton gepakt 
Ik heb de mooiste op het feestje op d'r mond gepakt 
Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 
Ik heb alle mooie dingen die kon gepakt 
Ik heb die bon gepakt 
Terrasje zon gepakt 
Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt 
Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat 
Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt 
 
Ey, René kom mee, 't tijd voor een vers koppie thee. 
 
11. Mega Mindy – Ik ben Mega Mindy  
 
Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee 
Ik ben verliefd op Toby, daarvan heeft hij geen idee 
Opa is een uitvinder, de beste die ik ken 
Dat weet niemand en niemand weet 
dat ik Mega mindy ben 
 
REFREIN: 
Ik ben Mega mindy, Mega mindy 
'k ben een echte superheld 
die elke boef op aarde velt 
Ik ben Mega mindy, Mega mindy 
Tegen onrecht, tegen kwaad 
Mega mindy staat paraat 
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M'n allerliefste oma heeft een winkeltje met snoep 
Migrijn dat is m'n baas 

 
door hem draait alles in de soep 

Hij is de commissaris, vindt zichzelf een top agent 
Maar hij is de allergrootste kluns 

die ik ooit heb gekend 
 

Refrein 1x 
 

Liefste dagboek, komt er ooit een dag dat Toby weet 
dat ik niet alleen Mieke maar ook Mega mindy heet 

Dan pas weet ik zeker dat hij voor mij wil gaan 
Wat heb ik aan een droomprins  

die mij niet eens ziet staan 
 

Refrein 3x  
 

12. Ducktales 
 

Het leven is een wervelstorm,  
hier in duckstad. 

auto's lasers vliegmachines, 
bliksems tis wat. 

dappere helden trekken te velden in  
 

Ducktales huhu,  
iedere keer beleef je um weer in  

ducktales huhu 
alles wat je droomt gebeurt in ducktales. 

 
Soms wordt je in het nauw gedreven 

moet je rennen voor je leven 
hou je dan maar stevig vast aan 

 
ducktales huhu 

je hoort en ziet van alles in die  
ducktales huhu 

stort je in een avontuur met  
ducktales huhu 

 
Ja elke week geniet je weer van  

Ducktales huhu 
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 13. Mariah Carey – All i want for Christmas 
 
I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true oh 
All I want for Christmas is you 
 
I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need, and I 
Don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas day 
 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas is you 
 
I won't ask for much this Christmas 
I won't even wish for snow, and I 
I just wanna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 
 
I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 
I won't even stay awake 
To hear those magic reindeer click 
 
 
 
'Cause I just want you here tonight 
Holding on to me so tight 
What more can I do 
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Oh, Baby all I want for Christmas is you 
 

All the lights are shining 
So brightly everywhere 

And the sound of children's 
Laughter fills the air 

 
And everyone is singing 

I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me 

The one I really need 
Won't you please bring my baby to me quickly 

 
I don't want a lot for Christmas 

This is all I'm asking for 
I just wanna see my baby 

Standing right outside my door 
 

I just want you for my own 
More than you could ever know 

Make my wish come true 
Baby all I want for Christmas is you 

 
All I want for Christmas is you, baby 

 
14. Journey – Don’t stop believin’ 

 
Just a small town girl, 
livin' in a lonely world 

She took the midnight train goin' anywhere 
Just a city boy,  

born and raised in south Detroit 
He took the midnight train goin' anywhere 

 
A singer in a smokey room 

A smell of wine and cheap perfume 
For a smile they can share the night 

It goes on and on and on and on 
 

Strangers waiting, up and down the boulevard 
Their shadows searching in the night 

Streetlights people,  
living just to find emotion 

Hiding, somewhere in the night 
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Working hard to get my fill, 
Everybody wants a thrill 
Payin' anything to roll the dice, 
Just one more time 
Some will win, some will lose 
Some were born to sing the blues 
Oh, the movie never ends 
It goes on and on and on and on 
 
Strangers waiting, up and down the boulevardTheir shadows searching in the 
night 
Streetlights people,  
living just to find emotion 
Hiding, somewhere in the night 
 
3x Don't stop believin' 
Hold on to the feelin' 
Streetlights people 
 
15. Almklausi – Mama Laudaa   
 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
 
Heute Abend gehen wir wieder in die Disco 
Wochenende voll normal 
Wenn keine Kohle, ab ins Dispo 
Doch das ist uns scheißegal 
 
Denn wenn der DJ wieder gar nicht geht 
Oh oh eho 
Und wieder mal die Mukke leise dreht 
Oh oh eho 
Dann hab' ich für ihn eine Frage parat 
Oh oh eho 
Und hoff', dass er sie auch beantworten mag 
 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
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Denn ich seh' hier kein Problem 
Die Mukke endlich aufzudreh'n 

 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Döp döp dödö, dödödödödö 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
 

Wir wollen Party bis zum Morgen 
Mit Frauen und Alkohol 

Mit Bunga Bunga Besenkammer 
Ein Glück sind wir wieder voll 

 
Denn wenn der Bulle vor der Haustür steht 

Oh oh eho 
Und uns die Mukke wieder leise dreht 

Oh oh eho 
Dann hab' ich für ihn eine Frage parat 

Oh oh eho 
Und hoff, dass er sie auch beantworten mag 

 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
 

Denn ich seh' hier kein Problem 
Die Mukke endlich aufzudreh'n 

 
Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Döp döp dödö, dödödödödö 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
 

Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
Mama Laudaaa, Mama Laudaaa 
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 16. DJ Otzi – Sweet Caroline 
 
Oh oh oh 
Oh oh oh 
Where it began 
I can't begin to knowin' 
But than I know it's growing strong 
 
Was in the spring 
And spring became the summer 
Who'd believe you'd come along? 
 
Hands, touchin' hands 
Reaching out 
Touching me 
Touching you 
 
Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seemed so good 
I've been inclined - oh oh oh 
To believe it never would 
 
But now I 
Look at the night 
And it don't seem so lonely 
We fill it up with only two 
 
And when I hurt 
Hurtin' runs off my shoulder 
How can I hurt when i'm holding you 
  
Warm, touchin' warm 
Reachin' out 
Touchin' me 
Touchin' you 
 
Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seem so good 
I've been inclined - oh oh oh 
To believe they never would 
But now I... 
Oh, oh, oh 
Oh, oh, oh 
Sweet Caroline - oh oh oh 
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Good times never seemed so good 
I've been inclined - oh oh oh 
To believe they never would 

But now I... 
 

Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seemed so good 

Sweet Caroline 
 

17. Abba – 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 

Is there a man out there 
Some one to hear my prayer 

 
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 T.V. 

I open the window and I gaze into the night 
But there's nothing there to see, no one in sight 

Is there a men out there 
Someone to hear my prayer 

 
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 
 

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 
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18.  Robbie Williams - Angels 
 
I sit and wait 
Does an angel contemplate my fate 
And do they know 
The places where we go 
When we're grey and old 
'Cause I have been told 
That salvation lets their wings unfold 
So when I'm lying in my bed 
Thoughts running through my head 
And I feel the love is dead 
I'm loving angels instead 
 
REFREIN: 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won't break me 
When I come to call, she won't forsake me 
I'm loving angels instead 
 
When I'm feeling weak 
And my pain walks down a one way street 
I look above 
And I know I'll always be blessed with love 
And as the feeling grows 
She breathes flesh to my bones 
And when love is dead 
I'm loving angels instead 
 
And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 
Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall 
Wherever it may take me 
I know that life won't break me 
When I come to call, she won't forsake me 
I'm loving angels instead 
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And through it all she offers me protection 
A lot of love and affection 

Whether I'm right or wrong 
And down the waterfall 

Wherever it may take me 
I know that life won't break me 

When I come to call, she won't forsake me 
I'm loving angels instead 

 
19. Feestteam – Voel me zo verdomd alleen 

 
Krijg toch allemaal de klere 

Val voor mijn part allemaal dood 
Ik heb geen zin om braaf te leren 

Ik eindig toch wel in de goot 
 

Kinderen willen niet met me spelen 
Noemen me Rat, en wijzen me na 
De enige die me wat kan schelen 

Die is er nooit, dat is m'n pa 
 

M'n moeder kan me niet verdragen 
Nooit doe ik iets voor haar goed 

Om liefde hoef ik ook al niet te vragen 
Schelden is alles wat ze doet 

 
Geen wonder dat m'n pa is gaan varen 

Ik mocht niet mee, ik was te klein 
Ik moest het in m'n eentje klaren 

Tot-ie ooit weer terug zou zijn 
 

Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 

Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 

 
Misschien als vader's schip er is 
Als die weer terug is van de zee 

Zegt die nog is luister Cis 
Waarom ga je niet met me mee 
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Ik ben toch ook nog maar een kind 
Kan het niet helemaal alleen 
Misschien dat ik ooit het geluk nog vind 
Maar hoe dat is een groot probleem 
 
Had ik maar iemand om van te houden 
Twee zachte armen om me heen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen 
Die mij altijd beschermen zouden 
Ik voel me zo verdomd alleen  
 
20. Rene Karst – Atje Voor de Sfeer 
 
4x Nanananananananananana 
Atje voor de sfeer voor de sfeer 
Atje voor de sfeer 
 
Atje voor de sfeer 
 
Wil jij er over praten? 
Dat is wat ze me vroeg 
En of ik had gedronken 
En ik dacht net genoeg 
Maar soms zijn er van die feestjes 
Dan zeg je toch geen nee 
Maar ze draaiden daar een nummer 
En dan drink je vrolijk mee 
Ze zongen nanananananana 
En daarna moest ie leeg 
In 1 keer naar binnen 
Tot ik een nieuwe kreeg 
 
Het leven is te kort om nuchter te blijven 
Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk 
Het leven is te kort om nuchter te blijven 
En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk 
 
Nanananananananananana 
Atje voor de sfeer voor de sfeer 
Atje voor de sfeer 
Nanananananananananana 
Atje voor de sfeer voor de sfeer 
Atje voor de sfeer, Atje voor de sfeer 
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Dat is dan weer zo'n liedje 
Dat spookt je door je hoofd 

En die tijdens het slapen 
Je van je rust berooft 

Een dag of 7 later 
 

Toen ging ik weer op stap 
Was atje nou een kroeg 

Of gewoon een goeie grap 
Ik hoorde nanananananana 

En iedereen zong mee 
Zou atje daar nou binnen zijn 

Ik had echt geen idee 
 

Het leven is te kort om nuchter te blijven 
Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk 

Het leven is te kort om nuchter te blijven 
En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk 

Het leven is te kort om nuchter te blijven 
Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk 

Het leven is te kort om nuchter te blijven 
En dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk 

 
En we zongen 

Nanananananananananana 
Atje voor de sfeer voor de sfeer 

Atje voor de sfeer 
Nanananananananananana 

Atje voor de sfeer voor de sfeer 
Atje voor de sfeer 

Nanananananananananana 
Atje voor de sfeer voor de sfeer 

Atje voor de sfeer 
Nanananananananananana 

Atje voor de sfeer voor de sfeer 
Atje voor de sfeer 
Atje voor de sfeer 
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21. Rob De Nijs – Banger Hart 
 
O, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen 
Ik heb jouw liefde: elke nacht slaap jij naast mij 
Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen 
Er is geen banger hart, dan dat van mij 
 
Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen 
Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij 
Kijk die manne naar je loeren met z'n allen 
Er is geen banger hart dan dat van mij 
 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 
Want jij bent mijn jaloers bezit 
 
REFREIN: 
Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij 
't Kan zo niet langer anders keert het zich nog tegen mij 
Dan pak je in, zegt: "jij je zin - nou goed 't is voorbij!" 
Geen banger hart, dan dat van mij 
Bang, bang hart, bang, bang hart 
 
Ik heb jou liever dan mijn eigenlieve leven 
Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij 
Er is maar één ding dat ik niet echt in de hand heb: 
Er is geen banger hart dan dat van mij 
 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 
Want jij bent mijn jaloers bezit 
 
Refrein 1x 
 
Bang, bang hart, geen banger hart, dan dat van mij 
Maar als je bang of eenzaam bent 
Wordt ik op slag een ander mens 
Ik sla mijn armen om je heen 
En kan je troosten als geen 
Troosten als geen één! 
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Er is geen sterker hart, geen sterker hart dan dat van mij 

Wanneer jij 'low' bent, ben ik 'high' genoeg voor allebei 
Wat wil je dan, ik ben jouw man en alles draait om mij 
Ik kan 't aan, laat 't maar slaan, dat bange hart van mij 

 
22. Frank van Etten – Huisje op wielen 

 
Als ik de snaren van gitaren hoor dan maakt me dat zo blij  

Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren  
In een wagen van hout en dat was fijn  

Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen  
Want de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar groen  

 
Werken dag en nacht, ja dat zit me in m’n bloed  

Een klokje, of een pannenset, of een spijkerbroek  
Overal ben ik, en overal voel ik me thuis  

Want dat ik geld kan verdienen  
Ja dat is m’n huis  

 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  

Zo’n huisje waar ik geboren ben  
Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 

Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik vroeger altijd zat 

Een plek waar ik veilig werd geboren  
En de mooiste tijd in m’n leven had  

 
Werken dag en nacht, ja dat zit me in m’n bloed  
Een klokje of een pannenset of een spijkerbroek 

Overal ben ik, en overal voel ik me thuis  
Want dat ik geld kan verdienen  

Ja dat is m’n huis  
 

Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik geboren ben  

Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 

Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik vroeger altijd zat 

Een plek waar ik veilig werd geboren  
En de mooiste tijd in m’n leven had  
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 Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik geboren ben  
Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik vroeger altijd zat 
Een plek waar ik veilig werd geboren  
En de mooiste tijd in m’n leven had  
Een plek waar ik veilig werd geboren  
En de mooiste tijd in m’n leven had 
 
23. Stefan & Sean ft. Bram krikke – Frikandel Speciaal  
 
Sta te dansen in de tent 
't Is een feestje, ongekend 
M'n pasjes zijn on fleek 
En m'n fistbump energiek 
Stomend hete nacht 
Planning loopt zoals verwacht 
Met m'n vrienden geen gemis 
Vrouwen loeren naar penis 
 
Heb een dame in het zicht 
Met haar toet mooi uitgelicht 
Durf niet te vragen om een zoen 
Dus ik weet wat ik moet doen 
Ik verzamel al m'n moed 
Snuisterijen zonder rem 
Dus weet je wat ik doe? 
Ja, ik slide in d'r DM 
 
REFREIN: 
Hey hallo, hoe gaat het? 
Ben jij een frikandel? 
Want je bent erg lekker 
En smaken zul je wel 
En zou je er een zijn 
Dan was je een speciaal 
Ga jij maar mee naar huis vannacht 
Doe curry op m'n paal 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
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Twee vinkjes die verschijnen 

Reageren doet ze niet 
Stuur haar nog een smiley 

En vraag of ze geniet 
Haar profielfoto wordt wit 

Gebruiker niet gevonden 
Deze kans verkeken 

Maar een nieuwe al verzonden 
 

REFREIN 1x 
 

Verzamel al m'n moed 
Snuisterijen zonder rem 
Dus weet je wat ik doe? 

Ja, ik slide in d'r DM 
Verzamel al m'n moed 

Snuisterijen zonder rem 
Dus weet je wat ik doe? 

Ja, ik slide in d'r DM 
 

Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
Ja-la-la-la-la, ja-la-la-la-la-la-la (Hey) 
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24. Andre Hazes – Zeg maar niets meer 
 
Zeg maar niets meer 
Ik ga wel weg als je dat wilt 
Zeg maar niets meer 
Laat me maar gaan 
Wees nu maar stil 
 
REFREIN: 
Maar dit is de laatste keer 
Ik weet jij kijkt nu op me neer 
Maar straks als het beter gaat 
Hoop ik dat je voor me staat 
 
Ach zeg maar niets meer 
Ik ga wel weg dan ben je vrij 
Zeg maar niets meer 
Jij was al maanden niet van mij 
 
Refrein 1x 
 
En dan 
Zie ik jou niet staan en zeg 
Dat je beter kunt gaan 
Je zei 
Ik blijf je trouw 
Ik heb nooit gelooft in jou 
 
Refrein 1x  
 
Maar dan 
Zie ik jou niet meer staan en zeg 
Dat je beter kunt gaan 
Je zei 
Ik blijf je trouw 
Ik heb nooit gelooft in jou 
 
Ooooh dit is de laatste keer 
Ik weet jij kijkt op me neer 
Maar als het strakjes beter gaat 
Hoop ik dat je voor me staat 
Nee dan zie ik jou niet staan 
En zeg dat je beter kunt gaan 
Je zei me ik blijf je trouw 
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25. John West – Jouw Blik 
 

REFREIN: 
Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond 

Jij bent zo'n mooie vrouw 
Jou ogen zeggen mij mijn lieve schat 

Ik hou zoveel van jou 
Ga met me mee toe liefste zeg geen nee 

En laat me nooit meer gaan 
Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 

De volle maan 
 

Ik was al jaren op zoek naar jou 
En dacht zo vaak waar ben je nou 

Slechts in mijn dromen was jij bij mij 
Maar al mijn dromen komen uit 

Jij bent nu in mijn leven 
 

Refrein 1x 
 

Ben zo gelukkig, heel dicht bij jou 
Ja schat ik hou aléén van jou 

Geef altijd liefde, geef jou mijn hand 
Want aan een vrouw als jij wil ik mijn leven geven 

 
Refrein 1x  

 
Ga met me mee toe liefste zeg geen nee 

En laat me nooit meer gaan 
Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 

De volle maan 
 

Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 
De volle maan 
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26. R. Kelly – The Worlds Greatest 
 
I am a mountain 
I am a tall tree ohh.. 
I am a swift wind sweepin the country 
I am a river down in the valley ohh.. 
I am a vision and I can see clearly 
 
If anybody asks u who I am 
Just stand up tall 
Look em in the face and say 
 
I'm that star up in the sky 
I'm that mountain peak up high 
Hey I made it 
Mmm.. 
I'm the world's greatest 
And I'm that little bit of hope 
When my backs against the ropes 
I can feel it 
Mmm.. 
I'm the world's greatest 
 
I am a giant 
I am an eagle ooh.. 
I am a lion 
Down in the jungle 
I am a marchin band 
I am the people ooh 
I am a helpin hand.. 
I am a hero 
Ohh.. 
 
If anybody asks u who I am 
Just stand up tall 
Look em in the face and say 
 
I'm that star up in the sky 
I'm that mountain peak up high 
Hey I made it 
Mmm.. 
I'm the world's greatest 
And I'm that little bit of hope 
When my backs against the ropes 
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I can feel it 

Mmm.. 
I'm the world's greatest 

 
I the ring of life, I'll rein love 

(I will rein) 
And the world will notice a king (Oh Yahh..) 

When all is darkest I'll shine a light 
(Shine a light..) 

And you'll use the success you'll find in me (Meee..) 
 

I'm that star up in the sky 
I'm that mountain peak up high 

Hey I made it 
Mmm.. 

I'm the world's greatest 
And I'm that little bit of hope 

When my backs against the ropes 
I can feel it 

Mmm.. 
I'm the world's greatest 

 
It's the greatest, Can you feel it 
It's the greatest, Can you feel it 

 
27. De Deurzakkers – Zak s effe Door 

 
Zak es lekker door, zak es lekker door, dat is toch zo fijn 

Zak es lekker door, zak es lekker door, da's goed voor je lijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, het doet heus geen pijn 

Wie af en toe es doorzakt, wordt nooit een chagerijn 
 

De trimclub "ouwe taaie" laat je trainen 
Tot je groen en geel voor je ogen ziet 

De dikke buiken en de stijve benen   
Die zie je bij de ouwe taaie niet 

Want of je tachig bent, of nog een jonge vent 
Eénieder is daar in z'n element 

 
Zak es lekker door, zak es lekker door, dat is toch zo fijn 

Zak es lekker door, zak es lekker door, da's goed voor je lijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, het doet heus geen pijn 

Wie af en toe es doorzakt, wordt nooit een chagerijn 
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En is het trimmen 's avonds afgelopen 
En kan geen mens meer op z'n benen staan 
Dan gaan ze nog een lekker pintje kopen 
Voordat ze weer naar moeders pappot gaan 
En in de nacht heel laat dan hoor je langs de straat 
Dit ritme dan in kennelijke staat 
 
Zak es lekker door, zak es lekker door, dat is toch zo fijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, da's goed voor je lijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, het doet heus geen pijn 
Wie af en toe es doorzakt, wordt nooit een chagerijn 
 
Zak es lekker door, zak es lekker door, dat is toch zo fijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, da's goed voor je lijn 
Zak es lekker door, zak es lekker door, het doet heus geen pijn 
Wie af en toe es doorzakt, wordt nooit een chagerijn 
 
28. De Havenzangers – ‘s Nachts na tweeën  
 
s Nachts zo om een uur of 2, 
dan gaat in ons stamcafé. 
de deur op slot je weet niet wat je ziet. 
Het licht gaat uit, de kaarsen aan. 
de gasten gaan in rijen staan 
hoogste tijd voor een allerlaatste lied. 
 
De kastelein en z'n vrouw die gaan ons voor, 
de hele meute volgt en we zingen allemaal in koor 
 
Refrein: 
's Nachts na tweeën, 
dan gaan we met z'n allen naar beneden, 
dan weer naar boven waar we trouw beloven, 
dat wij vannacht niet meer slapen gaan. 
ja ja 's nachts na tweeën, 
dan komt het dak hier altijd naar beneden, 
en wij naar boven waar we trouw beloven, 
tot morgenvroeg door te gaan. 
 
De man naast mij is advocaat 
hij maakt het 's avonds meestal laat 
dronk altijd thuis was een pantoffelheld 
z'n vrouw zei joh bekijk het maar, 
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de fles d'r uit of jij gaat maar 
toen koos die jongen eieren voor zijn geld. 

 
nu loopt hij in z'n chique pak naast blonde Dien, 

zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stamcafeetje zien? 
 

REFREIN 
's Nachts na tweeën, 

dan gaan we met z'n allen naar beneden, 
dan weer naar boven waar we trouw beloven, 

dat wij vannacht niet meer slapen gaan. 
ja ja 's nachts na tweeën, 

dan komt het dak hier altijd naar beneden, 
en wij naar boven waar we trouw beloven, 

tot morgenvroeg door te gaan. 
 

Zo gaat het een tijdje door 
ten slotte zakt het hele koor 

arm arm, doodmoe op de grond 
de kastelein die heeft een lol 

hij gooit nog eens de glazen vol 
en ik kus een mooi blondje op d'r mond 

 
ze kijkt me aan en roept verbaasd wat doe je nou? 

je moet wel doorgaan anders dan vertel ik alles aan je vrouw 
 

REFREIN 
's Nachts na tweeën, 

dan gaan we met z'n allen naar beneden, 
dan weer naar boven waar we trouw beloven, 

dat wij vannacht niet meer slapen gaan. 
ja ja 's nachts na tweeën, 

dan komt het dak hier altijd naar beneden, 
en wij naar boven waar we trouw beloven, 

tot morgenvroeg door te gaan. 
 

ja elkaar beloven tot morgen vroeg door te gaan 
 


