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Het Belgische volkslied
La Brabançonne

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad’ren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd,
Bloei, o land, in eendracht niet te breken,
Wees immer u zelf, en ongeknecht,
Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.
Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

Ô Belgique, ô mère chérie,
À toi nos cœurs, à toi nos bras,
À toi notre sang, ô Patrie!
Nous le jurons tous, tu vivras!
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle:
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Aura pour devise immortelle:
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!
Le Roi, la Loi, la Liberté!

FR

O liebes Land, o Belgiens Erde,
Dir unser Herz, Dir unsere Hand,
Dir unser Blut, dem Heimatherde,
Wir schwören’s Dir, o Vaterland!
So blühe froh in voller Schöne,
Zu der die Freiheit Dich erzog,
Und fortan singen Deine Söhne;
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Und fortan singen Deine Söhne;
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!
Gesetz und König und die Freiheit hoch!

D
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Het beloftelied
Wij hebben U, o Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.
Geef dat w’ U minnen zouden steeds meer en meer. 
Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer.

Wij hebben het gezworen dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen als opperscout.
Geef dat w’U minnen zouden steeds meer en meer. 
Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer.

Wij zullen gans ons leven lijk Gij ‘t geboodt,
U volgen en U dienen tot aan onze dood.
Geef dat w’U minnen zouden, steeds meer en meer. 
Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer.
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Het avondlied
O Heer, d’avond is neergekomen

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.



Yalahie
Yalahie weerklinkt door de rimboe
‘t Is de kreet van het hoofd van de stam 
alle wolven, Bagheera en Baloo
knielen neer bij de laaiende vlam.

Als de jungle zich hult in het duister 
Flauw verlicht door het schijnsel der maan 
Sta dan stil, spits je oren en luister 
Sluipend zie je de wolven dan gaan. 
Yalahie weerklinkt door...

Iedere vlam wordt dan daar bekeken
Op dit uur wordt met spanning gewacht 
Is de Rode Bloem dan gekweken
‘t wordt weer tijd voor een volgende jacht.
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En de boom staat op de 
bergen 

En de boom staat op de bergen ha-lie-ja-ho (2x) 
En aan die boom daar kwam een tak,
Een reuzetak, een pracht van een tak,
Oh jongens wat een tak was dat !
De tak van de boom en de boom staat op de bergen....

En aan die tak daar kwam een twijg,
Een reuzetwijg, een pracht van een twijg,
Oh jongens wat een twijg was dat !
De twijg van de tak, de tak van de boom en de boom staat...

... twijg, blad, nest, ei, jong, veer, juf, heer, huis, stal, geit, staart, 
eind...



Een Nederlandse Amerikaan
Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan, 
Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan,

REFREIN (2x)
Van voor naar achter van links naar rechts 
Van boven naar onder van links naar rechts

Zijn buik lijkt wel op een luchtballon, Ik wou dat ik er in prikken 
kon. (2x)

Zijn neus lijkt wel op een pingpongbal, Ik wou dat ik erop spelen 
kon. (2x)

Zijn hemd lijkt wel op een prentjesboek, En hangt wel meters uit 
zijn broek. (2x)
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Er werd een vrouw vermoord
Er werd een vrouw vermoord met een gordijnenkoord 
Ik heb het zelf gezien, ‘t was op verdieping tien,
Het bloed liep van de trap, ‘t was juist tomatensap 
Het hoofd lag in de pan, ik kreeg er honger van

La, la, la, la,...

Haar hoofd en benen zijn voor mij een waar festijn
Ik lust er alles van tot dat ik niet meer kan
Dan kom ik aan haar voet daar is nog roestbruin bloed 
Ik lik het allemaal af omdat ik het zo mag

Mjam, mjam, mjam,...



De kikker
Aan den oever van de Dijle,
Diep verscholen in het riet,
Zat een kleine jonge kikker
Bij zijn moeder op de knie !

‘Ziet ge daar’ zo sprak de moeder,
‘Ziet ge daar dien ooievaar,
‘t is de moord’naar van uw vader,
Hij vrat hem op met huid en haar.’

‘Potverblomme’ sprak de kleine,
‘heeft die kerel dat gedaan ?
Als ik groot en sterk zal wezen
Zal ik op zijn bakkes slaan ! ‘

Vele jaren later
diene kikker is nie meer
maar dien ooievaar z’n bakkes
doet nog altijd even zeer !
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Al die willen te kaap’ren  
varen

Al die willen te kaap’ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Piet, Joris en Corneel
Die hebben baarden, die hebben baarden
Jan, Piet, Joris en Corneel
Die hebben baarden, zij varen mee

Al die ranzige tweebak lusten,… zij varen mee
Al die deftige pijpkens smoren,… zij varen mee
Al die met ons de walrus kelen,… zij varen mee
Al die de dood en de duivel niet duchten,… zij varen mee



De wereld is een toverbal
De wereld is een toverbal,
Geen mens weet hoe het worden zal 
Maar een ding dat weet iedereen
Je kunt het niet alleen.

DUS zullen we er samen iets van moeten maken 
De wereld is een mooi maar bewerk’lijk ding 
Dus zullen we er samen iets van moeten maken 
Hey, hey, hey, hey, kom maar in de kring.

Bekijk toch eens de wereldkaart 
De mens is toch iets beters waard 
Je ziet dat het een puinhoop is 
Zo gaat het allemaal mis !

We praten zus, we praten zo
We roepen ach en wee en oh ! 
Maar wil j’elkaar echt goed verstaan 
Dan doe je er iets aan.
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A-ram-sam-sam
A-ram-sam-sam a-ram-sam-sam
Goeli goeli goeli goeli goeli ram-sam-sam (2x)

A-ra-bi, a-ra-bi,
Goeli goeli goeli goeli goeli ram-sam-sam. (2x)



ABC
ABC en ik zat in haar coupé (2x) 

REFREIN
En ik had me voorgenomen nergens aan te komen

ABC en ik zat in haar coupé.

DEF met de dochter van de chef (2x)
REFREIN
DEF met de dochter van de chef. 

GHI ik zat al aan haar knie.
JKL en ik zat aan haar jarretelle. 
MNO en ik zat aan haar O-O. 
PQR meneer, u gaat te ver!
STU meneer wat doet u nu? 
VWX en ik zeg maar beter niks. 
YZA hoera, ik ben papa.
BCD oei-oei het zijn er twee.
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De bezem
De bezem
De bezem
Wat doe je ermee
Wat doe je ermee 
Je veegt ermee
Je veegt ermee
De vloer!
De vloer!



‘k Zag twee beren
‘k Zag twee beren broodjes smeren 
O wat is dat wonder
‘t was een wonder, boven wonder 
dat die beren broodjes smeren
Hi, hi, hi, Ha, ha, ha,
‘k stond erbij en ik keek ernaar.

’k Zag twee apen nootjes kraken...
’k Zag twee ossen kolen lossen...
’k Zag twee hennen de hoek om rennen...
’k Zag twee vliegen kindjes wiegen...
’k Zag twee koeien bootjes roeien...
’k Zag twee ganzen tango dansen...
’k Zag twee slangen de was op hangen...
’k Zag twee vossen motocrossen...
’k Zag twee bijen kousen breien...
’k Zag twee slakken een fietsband plakken... 
’k Zag twee blieken tabak sjieken...
’k Zag twee vlooien lakens plooien..
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Tiyaya
Eén Tiyaya, Ya oh ! Ya oh ! Tiyaya, Ya oh ! Tiyaya, Ya oh !
tiyaya, tiyaya, oh !
ya oh !
tiyaya, tiyaya, oh ! Ya oh !
tiyaya, oh !



Ene God alleen
Eén, één, één is één, ene God alleen 
Ene zaligmaker en anders geen

Twee, twee, twee is twee.
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen

Drie, drie, drie is drie
Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus 
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen 
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen.

Vier, vier, vier is vier,
Vier evangelisten die de waarheid wisten. 
Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus. 
Twee stenen tafelen als gebakken wafelen. 
Ene God alleen,
Ene zaligmaker een anders geen.

Vijf, vijf, vijf is vijf.
Vijf dwaze maagden die de hemel vaagden 
Vier evangelisten...
Drie patriarchen...
Twee stenen tafelen...
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen.

Zes, zes, zes is zes.
Zes kruiken wijn, die op de bruiloft van Kana zijn 
Vijf dwaze maagden...
Vier evangelisten...
Drie patriarchen...
Twee stenen tafelen...
Ene God alleen, ene zaligmaker en anders geen.
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Zeven, zeven, zeven is zeven,
Zeven sacramenten zonder complimenten
Acht zaligheden voor ons hier beneden
Negen koren d’engelen die aan de hemel bengelen 
Tien geboden des Heren, die wij moeten eren.
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Wat zullen we drinken
Wat zullen we drinken zeven dagen lang?
Wat zullen we drinken, wat een dorst! (2x)

Er is genoeg voor iedereen!
Dus drinken we samen, sla het vat maar aan!
Ja drinken we samen, niet alleen! (2x)

Dan zullen we werken zeven dagen lang,
dan zullen we weken voor elkaar. (2x)

Dan is er werk voor iedereen!
Dus werken we samen, zeven dagen lang,
ja werken we samen, niet alleen. (2x)

Eerst moeten we vechten niemand weet hoelang,
eerst moeten we vechten voor ons belang. (2x)

Voor het geluk van iedereen!
Dus vechten we samen, samen staan we sterk,
ja vechten we samen niet alleen. (2x)



‘k Heb de zon zien zakken
‘k Heb de zon zien zakken in de zee (2x)
‘k Heb de zon zien zakken, ... de zon zien zakken, ... de zon zien 
zakken in de zee.

REFREIN
Singing ya ya yippie yippie ye...

‘k Heb de zon zien zeeën in de zak 
‘k Heb de zak zien zonnen in de zee 
‘k Heb de zak zien zeeën in de zon 
‘k Heb de zee zien zonnen in de zak 
‘k Heb de zee zien zakken in de zon.
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De Jef van de Capucienen
En de Jef van de Capucienen en de Capucienen Jef 
En de Jef van de Capucienen en de Capucienen Jef

REFREIN
Laritjoelalalalalaliere Laritjoelalalala (2x)

En de pssst van de Capucienen
En de hum hum van de Capucienen 
En de ... van de Capucienen

In een klein stationneke
In een klein stationnetje ’s morgens in de vroegte, 
stonden zeven wagentjes netjes op een rij.
‘k Zie een machinistje draaien aan een wieleke. 
Akke, akke, tuut tuut, weg zijn wij.



Een potteke met vet
Eerste couplet: en een potteke met vet 
En een potteke vet al op de tafel gezet

Ta ra ra

Tweede couplet: en een potteke met vet
En een potteke potteke vet al op de tafel gezet

Ta ra ra
Derde couplet: en een potteke met vet
En een potteke potteke potteke vet al op de tafel gezet...

‘k Heb zoveel u nog te zeggen 
Maar ge zoudt het niet verstaan. 
‘k Zal u in uw bedje leggen... 

En daarmee is ‘t lied gedaan.
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Hoofd, schouders knie en 
teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Ogen, oren, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen



Vrolijke vrienden
Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. (2x)

Als wij samen gaan kamperen
in het bos of op de hei,
dan klinkt het wel duizend keren
vrolijke vrienden, dat zijn wij.

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. (2x)

‘s Morgens komt de zon ons wekken
en de vogels zingen blij.
Dan is ‘t tijd dat wij gaan trekken
door de dennen, bos of hei.

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. (2x)

Twee of drie die koken ‘t eten
brengen lekk’re dingen mee.
Dat is iets dat wij wel weten,
wie op kamp is eet voor twee!

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. (2x)

En gaat stil de avond komen,
zingen, dansen wij bij ‘t vuur.
Tot wij in ons tent gaan dromen
in het late, late uur!

Vrolijke, vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden, dat zijn wij. (2x)
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En dit is de historie
En dit is de historie
Van een oude Chinees 
Hij heette Hinkie Pinkie 
Da’s net zoveel als Kees

Hij woonde in een stalletje 
Aan de Chinese muur
Hij verkocht er pinda, pinda’s 
Augurken in het zuur!

Hij had ook bruine veters, 
Maar die verkocht hij zwart. 
Per centi-centimeter.
Wat ging dat zaakje hard!

Toen kwamen twee polities 
Die namen Pinkie weg
Hij moest in de gevangenis 
Wat had die man een pech!

En dit was de historie 
Van een oude Chinees 
Hij heette Hinkie Pinkie 
‘t was net zoveel als Kees.
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Loe la li lee
Loe la li lee 
Moe ma mi mee 
Koe ka ki kee 
Zoe za zi zee



Apekot
De kresj dat is een apekot, parlez-vous 
Elk zijn bed en elk zijn pot, parlez-vous 
Ze strooien poeder op je vel
Ze doen je slapen op bevel
Inke, pinke parlez-vous.

De school dat is een apekot, parlez-vous 
De apen zitten twee aan twee, parlez-vous 
De grootste aap die zit van voor
En doet de zotste kuren voor
Inke, pinke parlez-vous.

‘t Leger is een apekot, parlez-vous
Ze schieten daar mekaar kapot, parlez-vous 
De genraal dat is een hond
De vijand schiet al in zijn kond
Inke, pinke parlez-vous.

‘t Fabriek dat is een apekot, parlez-vous 
Ze werken ulder stapelzot, parlez-vous 
De grote baas die krijgt zijn pree
Al aan de Middellandse zee
Inke, pinke parlez-vous.

‘d Ouw peekes zitten in ‘t apekot, parlez-vous 
Weer elk zijn bed en elk zijn pot, parlez-vous 
De nonnekes stoppen u in ‘t bed
Dat doet zo’n jeugd voor je protest
Inke, pinke parlez-vous.
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Mijn vader
Mijn vader is bakker, 
Zijn zoontje ben ik,
Mijn vader bakt broodjes, 
Ze eten doe ik!

Holadiee, ...

Mijn vader is dokter, 
Zijn zoontje ben ik, 
Mijn vader geeft pillen, 
Ze slikken doe ik!

Holadiee, ...

Mijn vader is bokser ... geeft klappen, ze krijgen doe ik 
Mijn vader is slager ... slacht koeien, ze eten doe ik 
Mijn vader is meester, geeft straffen, ze schrijven doe ik
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Mijn haan is dood
Mijn haan is dood, mijn haan is dood. (2x)
Hij zal niet meer zingen, kokdie, kokoda, 
hij zal niet meer zingen kokodie, kokoda.
Koko, kokodie, ko die koda. (2x)

(FR) Mon coq est mort - Il ne chantera plus
(D)  Mein Hahn ist tot - Er wird nicht mehr singen 
(EN)  My cock is dead - He will never sing.



Tien kleine visjes
Tien kleine visjes, die wilden naar de zee
Da’s goed zei de moeder, maar ik ga niet mee
Ik blijf liever in die vieze ouwe sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien en die bijten je

Blub, blub, blub-blub-blub 
Blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub

Negen kleine visjes ... 
Acht kleine visjes ... 
... tot ...
Twee kleine visjes ...

Eén klein visje, dat wilde naar zee
Da’s goed zei de moeder, maar ik ga niet mee
Ik blijf liever in die vieze ouwe sloot
Want in de zee daar zwemmen haaien en die bijten je 
DOOD!
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Annemarieken
Wel Annemarieken, waar ga je naar toe? (2x) 
‘k Gane naar buiten al bij de studenten.
Hopsasa Falala Annemarie

Wel Annemarieken, wat ga je daar doen? 
Haspen en spinnen, studentjes beminnen. 
Hopsasa Falala Annemarie.

Wel Annemarieken, heb jij er geen man? 
Ik heb geen man, ik krijg geen slagen.
Hopsasa Falala Annemarie.

Wel Annemarieken, heb jij er geen kind?



Ik heb geen kind, ik moete niet zorgen. 
Hopsasa Falala Annnemarie.

Wel Annemarieken, heb jij er geen lief?
‘k Heb er niet één, maar k’heb er wel duizend. 
Hopsasa Falala Annemarie.
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Het loze vissertje
Des winters als het regent,
Dan zijn de paadjes diep, ja diep, 
Dan komt dat loze vissertje 
Vissen in al dat riet, ja riet.

Met zijnen rijfstok, met zijnen rijfstok,
Met zijnen lapzak, met zijnen lapzak,
Met zijnen lere, van dirre domme dere,
Met zijne lere laarsjes aan. (2x)

Dat loze molenarinnetje
Ging in heur deurtje staan, ja staan, 
Opdat dat aardig vissertje
Voorbij heen zou gaan, ja gaan. 
Met zijnen...

‘Wat heb ik u misdreven,
Wat heb ik u misdaan, ja daan, 
Opdat ik niet met vrede
Voorbij uw deur mag gaan, ja gaan.’ 
Met zijnen...

‘Gij hebt mij niets misdreven,
Gij hebt mij niets misdaan, ja daan. 
Maar moet mij driemaal zoenen,
Eer gij van hier moogt gaan, ja gaan.’ 
Met uwen...



Zeeroverslied
De machtigste koning van storm en van wind 
Is de arend geweldig en groot
De vogels zij siddren en vluchten van angst 
Voor zijn snavel en klauwende poot
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts 
Dan verschrikt hij de dieren ermee
Ja, wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee

Tiralala (Tiralala), Tiralala (Tiralala), Tiralala
Tiralala, Hoi! Hoi!
Ja, wij zijn de heersers der aarde, de koningen van de zee

Verschijnt er schip op de oceaan
Dan juichen wij luide en wild
Ons trotse schip, als een pijl uit een boog
Vliegt terstond door de wateren zilt
De koopman wordt bang, en hij siddert van angst, 
De matrozen verwensen dien dag
En daar klimt de mast langs omhoog
Onze bloedrode zeeroversvlag.

Wij werpen ons op het vijandig schip
Als een weggeslingerde speer
Kanonnen dreunen, ‘t geweer knalt rondom 
En de enterbijl hakt keer op keer
En steeds zinkt de vlag van de vijand omlaag 
Overwinningsgeroep klinkt alom
Lang leef de bruisende zee!
Lang leve de zeeroverij!
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Alleluia
REFREIN
Alleluia (7x)

Woord van God, tot ieder gesproken.
Dat wij samen zingend verstaan:
‘t Woord van God, tot ieder gesproken. Alleluia.

Levend brood voor allen gebroken.
Om de weg ten einde te gaan:
‘t Levend brood voor allen gebroken. Alleluia.

Rijk van God, vandaag reeds ontloken.
Al is ver en moeilijk de baan:
‘t Rijk van God, vandaag reeds ontloken. Alleluia.
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If you’re happy
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it clap your hands
If you’re happy and you know it
And you really want to show it
If you’re happy and you know it clap your hands

Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,
Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,
Singing ay-ay-jippie en ay-ay-jippie
ay-ay-jippie-jippie-jee

Stamp your feet,
Give a kiss,
Say: “hey man”,
Do all four



My Bonnie
My Bonnie is over the ocean.
My Bonnie is over the sea.
My Bonnie is over the ocean.
O bring back my Bonnie to me.

REFREIN
Bring back, bring back
Bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, bring back
O bring back my Bonnie to me.

O blow ye wind over the ocean,
O blow ye wind over the sea,
O blow ye wind over the ocean,
And bring back my Bonnie to me.

Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed,
Last night as I lay on my pillow,
I dreamed that my Bonnie was dead.

The winds have blown over the ocean,
The winds have blown over the sea,
The winds have blown over the ocean,
And brought back my Bonnie to me.
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Kumbaya
Kumbaya, my Lord, Kumbaya (3x) 
Oh, Lord, Kumbaya
Someone’s singing Lord... 
Someone’s praying Lord... 
Someone’s sleeping Lord...



Old Mac Donald
Old Mac Donald had a farm
hia hia ho
and on that farm he had a cow
hia hia ho
and a cow cow here
and a cow cow there
here a cow, there a cow
everywhere a cow cow

Old Mac Donald had a farm
hia hia ho
and on that farm he had a dog

(a pig, a cat, a wife) …
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Wij danken U
Wij danken U voor het heerlijke eten.
Wij danken U voor het heerlijke maal.
Wij zullen nooit Uwe goedheid vergeten,
daarom dankuwel duizend maal (2x)

Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya
Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya, 
¡Gloria al Señor! (2x)

Gloria al Señor, ¡Aleluya! (3x)

¡Gloria al Señor! 
¡Aleluya!



Oh my darling Clementine
Near a cavern, across from a canyon, 
Excavating for a mine,
Lived a miner, forty-niner
And his daughter Clementine

Oh my Darling, Oh my Darling, 
Oh my Darling Clementine.
You are lost and gone forever, 
Dreadful sorry, Clementine.

Light she was and like a fairy, 
And her shoes were number nine 
Herring boxes without topses 
Sandals were for Clementine.

Drove she ducklings to the water 
Every morning just at nine,
Hit her foot against a splinter 
Fell into the foaming brine.

Ruby lips above the water, 
Blowing bubbles soft and fine, 
But alas, I was no swimmer, 
So I lost my Clementine.

How I missed her! How I missed her! 
How I missed my Clementine,
Till I kissed her little sister,
And forgot my Clementine.

Then the miner, forty-niner,
Soon began to peak and pine, 
Thought he oughter join his daughter, 
Now he’s with his Clementine.
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De Poes van Tante Loes
Er is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ling geboren
Bij de poes, van tante Loes
Er is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ling geboren
Bij de poes, van tante Loes

De eerste was een jongen,
De tweede was een meisje,
De derde kon niet komen,
Want de vierde was niet thuis
De vijfde was te mager
En de zesde was te dik
De zevenden had de poten van de achtsten ingeslikt
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Olé olé ô
Olé olé ô (2x)
Iniminimanimo
What you say what you know (2X)
One Two (2x)
One Two Three Four (2x)
Et c’est fini (2x)
On recommence (2x)
Encore plus fort! (2x)

Kamperen
Kamperen is de mooiste zomersport
waardoor je steeds maar jonger wordt
je trekt door heel het mooie Vlaamse land
door bos en hei en strand.

lalala…



Zeppelin
We stegen met een zucht
tot boven in de lucht
we zaten zo gezellig in ons huisje
we konden alles zien
we hadden pret voor tien
leve de Zeppelin.
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Het slapen gaat soms niet zo al te best
soms lig je in een mierennest,
je doet van heel de nacht geen oog meer dicht
tot aan het morgenlicht.

lalala…

Do re mi 
Let’s start at the very beginning,
a very good place to start,
When you read you begin with A,B,C
When you sing you begin with do-re-mi
Do-re-mi? do-re-mi
The first three notes
just happen to be, do re mi
do-re-mi….do-re-mi-fa-sol-la-si-
do, a deer, a female deer,
Ray, a drop of golden sun
Me, a name I call myself
Far, along, long way to run
Sew, a needle pulling thread
La, a note to follow sol
Tea, a drink with jam and bread
that will bring us back to do-oh-oh-oh



In the church yard in the canyon 
Where the myrtle doth entwine 
There grows roses and other posies
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I said a boom chicka boom
LEID(ST)ER ALLEEN
I said a boom chicka boom
ANTWOORD GROEP
I said a boom chicka boom

I said a boom chicka boom
I said a boom chicka rocka chicka rocka chicka boom
Oh yeah
Alright
One more time
Valley Girl style

I said, like, a boom chicka boom (2x)
I said, like, a boom chicka totally chicka totally chicka boom
Oh yeah
Alright
One more time
Janitor style

I said a broom sweep-a broom (2x)
I said a broom sweep-a mop-a sweep-a mop-a sweep-a broom
Oh yeah
Alright
One more time
Star Wars style



Drunken sailor
What will we do with a drunken sailor? (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

Shave his belly with a rusty razor (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

Put him in the longboat until he’s sober (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

Stick him in the scupper with a hosepipe on him (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

Put him in the bed with the captain’s daughter (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

That’s what we do with a drunken sailor (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning

Way hay and up she rises (3x)
Early in the morning
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Chevaliers de la table ronde
Chevaliers de la table ronde, 
Goûtons voir si le vin est bon ; 
Goûtons voir, oui, oui, oui, 
Goûtons voir, non, non, non, 
Goûtons voir si le vin est bon.

S’il est bon, s’il est agréable, 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir ; 
J’en boirai, oui, oui, oui,
J’en boirai, non, non, non,
J’en boirai, jusqu’à mon plaisir.

J’en boirai cinq à six bouteilles, 
Une femme sur mes genoux ; 
Une femme, oui, oui, oui,
Une femme, non, non, non, 
Une femme sur mes genoux.

Et si le tonneau se débonde, 
J’en boirai jusqu’à mon plaisir ; 
J’en boirai, oui, oui, oui,
J’en boirai, non, non, non,
J’en boirai jusqu’à mon plaisir.

Et s’il en reste quelques gouttes, 
Ce sera pour nous rafraîchir ; 
Ce sera, oui, oui, oui...

Mais voici qu’on frappe à la porte 
Je crois bien que c’est le mari ;
Je crois bien, oui, oui, oui...

Si c’est lui, que le diable l’emporte 
Car il vient troubler mon plaisir ; 
Car il vient, oui, oui, oui...



Si je meurs, je veux qu’on m’enterre 
Dans une cave où y a du bon vin ; 
Dans une cave, oui, oui, oui...

Les deux pieds contre la muraille 
Et la tête sous le robinet ;
Et la tête, oui, oui, oui...

Et mes os, de cette manière 
Resteront, imbibés de vin ; 
Resteront, oui, oui, oui...

Et les quatre plus grands ivrognes 
Porteront les quatr’ coins du drap ; 
Porteront, oui, oui, oui...

Sur ma tombe, je veux qu’on inscrive 
« Ici gît le roi des buveurs » ;
Ici gît, oui, oui, oui...

La morale de cette histoire
Est qu’il faut boire avant de mourir ; 
Est qu’il faut, oui, oui, oui...
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Het is een nacht
Guus Meeuwis 

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret 
Het is twee uur ‘s nachts
We liggen op bed
In een hotel in een stad
Waar niemand ons hoort
Waar niemand ons kent
En niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn 
Een schemering de radio zacht
En deze nacht heeft alles
Wat ik van een nacht verwacht
Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet

Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh

Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond 
En ik denk aan de dag lang geleden begon 
Het zomaar er vandoor gaan met jou
Niet wetend waar de reis eindigen zou
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad
En heb net de nacht van men leven gehad 
Maar helaas er komt weer licht door de ramen 
Hoewel voor ons de wereld
Vannacht heeft stil gestaan

Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
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Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh

Maar een lied blijft slechts bij woorden, 
een film is in scène gezet.
Maar deze nacht met jou,
is levensecht!

Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh

Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik hem met jou ohoh
en vanacht beleef ik hem met jou ohoh en ik hou alleen nog 
maar van jou ohoh en ik hou alleen nog maar van jou
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Dos cervezas
Tom Waes

Soms denk ik nog terug
aan een tijd die ik nooit vergeet
Ik was in Spanje, ‘t was ontzettend heet



De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel 
Maar ‘t Spaans voor twee biertjes, dat ken ik wel

Dos... cervezas por favor (3x) 
Elke spanjaard heeft een snor 
Dos cervezas por favor

Ik was op reis in Malaga
Benidorm of Marbella
maar ‘t was er warm, oh zo warm
Ik zag haar ziten in een bar
Ik was helemaal in de war
en ik wist, nee die laat ik nooit meer gaan 
Ik vroeg: ‘Wat is jouw naam?’
Maar zij, zij kon me niet verstaan
Ik zei: ‘Me llamo Tom’
en zij: ‘Me llamo Conchita’

Dos... cervezas por favor (3x) 
Elke Spanjaard heeft een snor 
Dos cervezas por favor

Ik liep dronken op het strand
met een biertje in mijn hand
En mijn Conchita, ja mijn Conchita 
Haar ogen waren hemelsblauw
Ik kreeg het warm en dan weer koud 
En ze vroeg kom je even mee met mij 
Ze nam me bij de hand
en gaf, een zoentje op mijn hoofd
En toen werd ik het gewaar
haar bovenlip was goed gevuld met haar

Dos... cervezas por favor (3x) 
Conchita heeft een snor
dos cervezas por favor

Toen moest ik naar huis, met het vliegmachien 
Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien 
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Ach, ik voel me rot, niet goed in m’n vel
Hoog tijd dat ik iets bestel
Mas... cervezas por favor (3x) 
Elke Spanjaard heeft een snor 

Dos cervezas por favor
Dos... cervezas por favor (3x) 
Elke Spanjaard heeft een snor 

Dos cervezas por favor
Elke spanjaard heeft een snor 
Dos cervezas por favor
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Mia
Gorki

Toen ik honger had kwam ik naar je toe,
je zei eten kan als je de afwas doet.
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen,
geef ze een kans voor ze stom gaan doen.

De middenstand regeert het land,
beter dan ooit tevoren.
Mia heeft het licht gezien,
ze zegt niemand gaat verloren.

Voorlopig gaan we nog even door
op het lichtend pad het verkeerde spoor.
Mensen als ik vind je overal,
op de arbeidsmarkt in dit tranendal.

Sterren komen sterren gaan
alleen Elvis blijft bestaan.
Mia heeft nooit afgezien
ze vraagt kun jij nog dromen.



De middenstand regeert het land
beter dan ooit tevoren.
Mia heeft het licht gezien ze zegt niemand gaat verloren.

Sterren komen sterren gaan,
alleen Elvis blijft bestaan.
Mia heeft nooit afgezien
ze vraagt kun jij nog dromen. (2x)
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‘t Smidje
Laïs

Wie wil horen een historie
Al van ene jonge smid
Die verbrand had zijn memorie
Daaglijks bij het vuur verhit

Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld

‘k Geef den bras van al dat smeden
Ik ga naar de Franse zwier
‘k Wil mij tot den trouw begeven
Nooit een schoner vrouw gezien

Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld
‘t Is de schoonste van de vrouwen
Maar nooit was er zo’n serpent
Nooit kan zij haar bakkes houden
Nooit is zij eens wel content

Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld



Nooit mag ik een pintje drinken
Nooit mag ik eens vrolijk zijn
Nooit kan ik iemand beschinken
Met een glaasje bier of wijn

Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld

‘k Geef den bras van al dat trouwen
Werd ik maar eens weduwnaar
‘k Zou mij in een hoeksken houden
En mij stellen uit gevaar

Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld
Was ik nog, nog met mijnen hamer
Was ik nog met geweld op mijn aambeeld
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Ik heb een boot (Anna)
Gebroeders Ko 

Ik heb een boot
Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal

Ik heb een boot
Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal
En ik heb meiden in bikini lekker bloot
Ik heb een hele mooie boot, hij is zo groot
Hij is niet geel, en niet groen en niet rood



Nu ben ik rijk maar vroeger lag ik in de sloot
Ik heb een hele mooie spinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal

Ik heb een boot
Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal

Ik liet me gaan en deed mee aan de loterij
Heb nu een hele mooie boot hij is van mij
Dan gaan we feesten met z’n allen
Op deze boot daar gaan we met z’n allen knallen
Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal

Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal

Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot
Haar naam is anna en ze ligt hier in de sloot
En ik ga varen op het kanaal
Het is de allermooiste boot van allemaal
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Ik heb een toeter op 
mijn waterscooter
Gebroeders Ko

REFREIN
Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
Daarmee toe-toe-toeter ik naar jou
Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
daarmee toeter ik naar elke vrouw

Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Wohooo (2x)

We scheuren langs de meiden aan de waterkant
Prachtig mooi en bruin gebrand
Knallen met m’n waterscooter

Ga maar aan de kant want we komen er aan
En als je niet uit de weg wilt gaan
O dan blaas ik op m’n toeter

Ja wij gaan door de geluid barrií¨re
Op het water gaan we door het lint

Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
Daarmee toe-toe-toeter ik naar jou
Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
Daarmee toeter ik naar elke vrouw

Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Wohooo (2x)



En springen op de golven
Ja het is zo cool
Adrenaline, weet je wat ik bedoel
Knallen met m’n waterscooter
Leef je eigen uit en ga met ons mee
Op zo’n waterscooter is het echt okee
Blazen samen op m’n toeter

Ja wij gaan door de geluid barrière
Op het water gaan we door het lint

Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Ik heb een toet-toet
Wohooo (2x)

Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
Daarmee toe-toe-toeter ik naar jou
Ik heb een toe-toe-toeter op mijn waterscooter
Daarmee toeter ik naar elke vrouw (2x)

38

Leef
André Hazes Jr.

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:

REFREIN
‘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:

REFREIN (3x)

En leef!
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Zoutelande
Bløf

Niets is beter dan met jou de kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren
Maar we hebben geen geld in onze koude handen
Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande
In Zoutelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader



Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen
Op mistroostige plekken je bij me te hebben
En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen
En met wodka en met bokking
Tussen reddingsbanden, oh

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

In Zoutelande
Zoutelande
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Allemaal
Wim Soutlaer

Veel te vaak gezworven
In het holst van de nacht
Mezelf te vaak bedrogen
Teveel afgewacht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer

Overal gekeken en overal gezocht
Alles vergeleken en alles terug verkocht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer!

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Allemaal

Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd
Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond
En ik zie het nu weer
Alles komt goed
We gaan een gouden tijd tegemoet!

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal



En genieten van het leven
Allemaal

Dit is de dag, dit is het moment
Waar iedereen zich in herkent
Dit is het vuur dat in ons brandt

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Ah!

We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Met een lach op ons gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Ja we genieten van het leven
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal
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La Ballade des gens hereux 
Gerard Lenorman

Notre vieille terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Notre vieille terre est une étoile
Et toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Tu n’as pas de titre ni de grade
Mais tu dis “tu” quand tu parles a Dieu
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Journaliste, pour ta premiere page
tu peux écrire tout ce que tu veux,
Je t’offre un titre formidable,
la ballade des gens heureux
Je t’offre un titre formidable,
la ballade des gens heureux

Toi, qui as plante un arbre
dans ton petit jardin de banlieue,
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux



Il s’endort, tu le regardes
c’est un enfant il te ressemble un peu,
Je viens lui chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Toi la star, du haut de ta vague
descends vers nous, tu nous verras mieux
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Roi de la drague et de la rigolade
roule-flambeur ou gentil petit vieux,
Je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
je viens te chanter la ballade,
la ballade des gens heureux

Comme un coeur dans une cathédrale
comme un oiseau qui fait ce qu’il peut,
Tu viens de chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
tu viens de chanter la ballade,
la ballade des gens heureux
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La Vallée de Dana
Manau

Oh
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine
Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine
Akim, le fils du forgeron est venu me chercher
Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée
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Là, où tous nos ancêtres, de géants guerriers Celtes
Après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres
C’est l’heure maintenant de défendre notre terre
Contre une armée de Sumériens prête à croiser le fer
Toute la tribu s’est réunie autour de grands menhirs
Pour invoquer les dieux afin qu’ils puissent nous bénir
Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle
Les chefs nous ont donné à tous des gorgées d’hydromel
Pour le courage, pour pas qu’il y ait de faille
Pour rester grands et fiers quand nous serons dans la bataille
Car c’est la première fois pour moi que je pars au combat
Et j’espère être digne de la tribu de Dana (Dana)

REFREIN
Dans la vallée oh oh de Dana lalilala
Dans la vallée oh oh j’ai pu entendre les échos
Dans la vallée oh oh de Dana lalilala
Dans la vallée oh oh des chants de guerre près des tombeaux

Après quelques incantations de druides et de magie
Toute la tribu, le glaive en main courait vers l’ennemi
La lutte était terrible et je ne voyais que les ombres
Tranchant l’ennemi qui revenait toujours en surnombre
Mes frères tombaient l’un après l’autre devant mon regard
Sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares
Des lances, des haches et des épées dans le jardin d’Éden
Qui écoulaient du sang sur l’herbe verte de la plaine
Comme ces jours de peine où l’homme se traîne
À la limite du règne du mal et de la haine
Fallait-il continuer ce combat déjà perdu
Mais telle était la fierté de toute la tribu
La lutte a continué comme ça jusqu’au soleil couchant
De férocité extrême en plus d’acharnement
Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là
Et pour toutes les lois de la tribu de Dana (Dana)

REFREIN

Au bout de la vallée on entendait le son d’une corne



D’un chef ennemi qui rappelait toute sa horde
Avait-il compris qu’on lutterait même en enfer
Et qu’à la tribu de Dana appartenaient ces terres
Les guerriers repartaient et je ne comprenais pas
Tout le chemin qu’ils avaient fait pour en arriver là
Quand mon regard se posa tout autour de moi
J’étais le seul debout de la tribu voilà pourquoi
Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes
Et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes
Je n’ai jamais compris pourquoi les dieux m’ont épargné
De ce jour noir de notre histoire que j’ai conté
Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine
Et j’ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine
J’ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là
Je suis devenu roi de la tribu de Dana (Dana)

REFREIN

De la tribu de Dana (Dana)
Je suis devenu roi, de la tribu de Dana (Dana) (2x)
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Les Champs Elysées
Joe Dassin

Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu
J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui
N’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t’apprivoiser

REFREIN
Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Tu m’as dit «J’ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin»
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Alors je t’ai accompagnée, on a chanté, on a dansé
Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser

REFREIN

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l’avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit
Et de l’Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour

REFREIN (3x)

Plantation
Kana

J’ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse 
pas? (2x)

Moi, j’ai planté coco, coco ça pousse pas
Moi, j’ai planté bananes, bananes ça poussent pas

REFREIN
J’ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse 
pas (2x)

Moi, j’ai planté légumes, légumes toujours pas poussés
Moi, j’ai planté agrumes, agrumes toujours pas poussés

REFREIN

Moi, j’ai planté tomates et concombres, concombres ça poussent 
pas
Alors moi, j’ai planté bien à l’ombre, à l’ombre ça pousse toujours 
pas

REFREIN



Moi, j’ai planté manioc, manioc toujours pas poussé, toujours pas 
poussé
Alors moi, j’ai planté tapioc, tapioc toujours pas poussé, toujours 
pas poussé

REFREIN

Moi j’ai planté des nanas, des tas, l’ananas ça poussent pas
J’ai tout essayé, le tabac, les grenats, grenades ça poussent pas

REFREIN

Moi, j’ai planté des fleurs, et les fleurs ça poussent pas
HUMMM, j’y ai mis tout mon coeur, même le coeur ça pousse pas

REFREIN

Moi, j’ai planté Kana, Kana ça pousse comme ça
C’est vrai ça!
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Les Démons de Minuit
Images

Rue déserte
Dernière cigarette
Plus rien ne bouge
Juste un bar qui éclaire le trottoir
D’un néon rouge
J’ai besoin
De trouver quelqu’un
J’veux pas dormir
Je cherche un peu de chaleur
À mettre dans mon cœur
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REFREIN
Ils m’entraînent au bout de la nuit
Les démons de minuit
M’entraînent jusqu’à l’insomnie
Les fantômes de l’ennui

Dans mon verre
Je regarde la mer
Qui se balance
J’veux un disque
De Funky Music
Il faut que ça danse
J’aime cette fille
Sur talons-aiguilles
Qui se déhanche
Ça met un peu de chaleur
Au fond de mon cœur

REFREIN (2x)

J’aime cette fille
Ses talons-aiguilles
Qui se déhanche
Ça met un peu de chaleur
Au fond de mon cœur

REFREIN

Ils m’entraînent au bout de la nuit...

Nuit de Folie
Début de Soirée

Y’a pas de saison pour que vive la musique au fond
Pas de saison pour que vive le son
En marchant tu donnes une cadence à tes pas
Tu sens la musique au bout de tes doigts



Tu dis que la vie qu’on t’a donnée est faite pour ça
Tant de choses grâce au son tu connaîtras
Ton cœur est un saphir de pick-up
On a trouvé des décibels dans ton check-up

REFREIN
Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît
Et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta façon d’aimer
Ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la nuit
Réveille en toi le tourbillon d’un vent de folie

REFREIN

Tu danses le monde, musique américaine,
La cadence du funk au plus haut t’emmène
Le tempo en délire, si ce soir il fait chaud
C’est qu’on monte nos mains vers le point le plus haut ...

REFREIN (2x)

Toi qui dessines au fond de ton ennui
Les notes d’une mélodie
Une musique sans accords majeurs
C’est une piste sans danseurs
Mais si tu ranges dans ces moments-là
Dans un placard tes idées noires
Les notes pourront se danser
Et nous reviendrons les chanter
Quand le sucre est tombé
Choqué le café renversé

Je sentais bien que la journée
Etait mal commencée
Plus tard la caisse était cassée
Avant que craquent les chromes
Mettant la gomme j’avais détalé
La musique était mon sourire
Les vieux succès mes souvenirs.
On sort tous son dernier soupir
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Lorsqu’on va mourir
Mais un souffle j’avais gardé
Car on ne peut pas trépasser
Chacun le sait sans voir un disque jockey
Et tu chantes, danses jusqu’au bout de la nuit
Tes flashes en musique funky
Y’a la basse qui frappe
Et la guitare qui choque
Et y’a le batteur qui s’éclate
Et toi qui tiens le choc

REFREIN (2x)

Cette Année Là
Claude François

Cette année-là
Je chantais pour la première fois
Le public ne me connaissait pas
Oh! Quelle année, cette année-là
Cette année-là

Le rock’n’roll venait d’ouvrir ses ailes
Et dans mon coin je chantais «Belles! Belles! Belles!»
Et le public aimait ça

Déjà (aah)
Les Beatles étaient quatre garçons dans le vent
Et moi ma chanson disait «marche tout droit»

Cette année-là
Quelle joie d’être l’idole des jeunes
Pour des fans qui cassaient les fauteuils
Plus j’y pense et moins j’oublie

Oh!



J’ai découvert mon premier mon dernier amour
Le seul, le grand, l’unique et pour toujours le public

Cette année-là
Dans le ciel passait une musique
Un oiseau qu’on appelait Spoutnik
Oh! Quelle année cette année-là

C’est là qu’on a dit adieu à Marilyn au cœur d’or
Tandis que West Side battait tous les records
Cette année-là
Les guitares tiraient sur les violons
On croyait qu’une révolution
Arrivait cette année-là

Oh! C’était hier, mais aujourd’hui rien n’a changé
C’est le même métier qui ce soir recommence encore

C’était l’année
Soixante-deux
C’était l’année
Soixante-deux
C’était l’année
Soixante-deux
Oui, c’était l’année
Oh! Soixante-deux
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Dancing Queen
ABBA

Ooh
You can dance
You can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl
Watch that scene
Digging the dancing queen

Friday night and the lights are low
Looking out for a place to go
Where they play the right music
Getting in the swing
You come to look for a king
Anybody could be that guy
Night is young and the music’s high
With a bit of rock music
Everything is fine
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance

You are the dancing queen
Young and sweet
Only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the tambourine, oh yeah
You can dance
You can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl
Watch that scene
Digging the dancing queen

You’re a teaser, you turn ‘em on
Leave ‘em burning and then you’re gone



Looking out for another
Anyone will do
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance

You are the dancing queen
Young and sweet
Only seventeen
Dancing queen
Feel the beat from the tambourine, oh yeah
You can dance
You can jive
Having the time of your life
Ooh, see that girl
Watch that scene
Digging the dancing queen
Digging the dancing queen
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Thank You For The Music
ABBA

I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you’ve probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
‘Cause everyone listens when I start to sing
I’m so grateful and proud
All I want is to sing it out loud

So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me



55

Mother says I was a dancer before I could walk
She says I began to sing long before I could talk
And I’ve often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, I’m a fan

So I say
Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

I’ve been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance

Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me

So I say
Thank you for the music, for giving it to me

Mamma Mia
ABBA

I been cheated by you since you know when
So I made up my mind, it must come to an end
Look at me now, will I ever learn?



I don’t know how but I suddenly lose control
There’s a fire within my soul
Just one look and I can hear a bell ring
One more look and I forget everything

REFREIN
Mamma mia, here I go again
My my, how can I resist you?
Mamma mia, does it show again
My my, just how much I’ve missed you?

Yes, I’ve been brokenhearted
Blue since the day we parted
Why, why did I ever let you go?
Mamma mia, now I really know
My my, I could never let you go
I’ve been angry and sad about things that you do
I can’t count all the times that I’ve told you «we’re through»
And when you go, when you slam the door
I think you know that you won’t be away too long
You know that I’m not that strong
Just one look and I can hear a bell ring
One more look and I forget everything

REFREIN

Yes, I’ve been brokenhearted
Blue since the day we parted
Why, why did I ever let you go?
Mamma mia, even if I say
‘Bye bye, leave me now or never’
Mamma mia, it’s a game we play
‘Bye bye’ doesn’t mean forever

REFREIN

Yes, I’ve been brokenhearted
Blue since the day we parted
Why, why did I ever let you go?
Mamma mia, now I really know
My my, I could never let you go
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Country Roads
John Denver

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
Life is old there, older than the trees
Younger than the mountains, growing like a breeze

REFREIN
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

REFREIN

I hear her voice, in the morning hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
Driving down the road, I get a feeling
That I should have been home yesterday, yesterday

REFREIN (2x)

Take me home, down country roads
Take me home, down country roads
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Let It Be
The Beatles

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me

Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let, let it, let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me.
Shine on ‘til tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
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Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Imagine
John Lennon

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky

Imagine all the people
Livin’ for today
Ah

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too

Imagine all the people
Livin’ life in peace
You

You may say I’m a dreamer



But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
I
magine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world
You

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one
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Hey Jude
The Beatles

Hey Jude, don’t make it bad
Take a sad song and make it better 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better

Hey Jude, don’t be afraid
You were made to go out and get her 
The minute you let her under your skin 
Then you begin to make it better

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain 
Don’t carry the world upon your shoulders
For well you know that it’s a fool who plays it cool 
By making his world a little colder
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah

Hey Jude, don’t let me down
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You have found her, now go and get her 
Remember to let her into your heart 
Then you can start to make it better

So let it out and let it in, hey Jude, begin
You’re waiting for someone to perform with
And don’t you know that it’s just you, hey Jude, you’ll do 
The movement you need is on your shoulder
Nah nah nah nah nah nah nah nah nah yeah

Hey Jude, don’t make it bad
Take a sad song and make it better 
Remember to let her under your skin 
Then you’ll begin to make it
Better better better better better better, oh

Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude (16x)

Wonderwall
Oasis

Today is gonna be the day
That they’re gonna throw it back to you
By now you should’ve somehow
Realized what you gotta do
I don’t believe that anybody
Feels the way I do, about you now

Backbeat, the word was on the street
That the fire in your heart is out
I’m sure you’ve heard it all before
But you never really had a doubt
I don’t believe that anybody
Feels the way I do about you now

And all the roads we have to walk are winding
And all the lights that lead us there are blinding
There are many things that I



Would like to say to you but I don’t know how

Because maybe, you’re gonna be the one that saves me
And after all, you’re my wonderwall

Today was gonna be the day
But they’ll never throw it back to you
By now you should’ve somehow
Realized what you’re not to do
I don’t believe that anybody
Feels the way I do, about you now

And all the roads that lead you there are winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I
Would like to say to you but I don’t know how

I said maybe, you’re gonna be the one that saves me
And after all, you’re my wonderwall (2x)

I said maybe, you’re gonna be the one that saves me
you’re gonna be the one that saves me (2x)
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We are from Barcelona
I’m from Barcelona

REFREIN (2x)
I’m gonna sing this song with all of my friends 
And we’re I’m from Barcelona
Love is a feeling that we don’t understand 
But we’re gonna give it to ya

We’ll aim for the stars
We’ll aim for your heart when the night comes 
And we’ll bring you love
You’ll be one of us when the night comes

REFREIN (1x, ENKEL LAATSTE STROFE)
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Snow
Red Hot Chili Peppers

Come to decide that the things that I tried
Were in my life just to get high on

When I sit alone
Come get a little known
But I need more than myself this time

Step from the road to the sea to the sky
And I do believe that we rely on

When I lay it on
Come get to play it on
All my life to sacrifice

Hey oh
Listen what I say, oh
I got your hey oh
Now listen what I say, oh
When will I know that I really can’t go

To the well once more time to decide on?
When it’s killing me
When will I really see
All that I need to look inside

Come to believe that I better not leave
Before I get my chance to ride

When it’s killing me
What do I really need
All that I need to look inside

Hey oh
Listen what I say, oh
Come back and hey oh
Look here what I say oh



The more I see, the less I know
The more I like to let it go
Hey oh, whoa, whoa, whoa

Deep beneath the cover of another perfect wonder
Where it’s so white as snow

Privately divided by a world so undecided
And there’s nowhere to go

In between the cover of another perfect wonder
And it’s so white as snow

Running through the field where all my tracks will be concealed
And there’s nowhere to go

When to descend to amend for a friend
All the channels that have broken down

Now you bring it up
I’m gonna ring it up
Just to hear you sing it out

Step from the road to the sea to the sky
And I do believe what we rely on
When I lay it on

Come get to play it on
All my life to sacrifice

Hey oh
Listen what I say, oh
I got your hey oh
Listen what I say, oh

The more I see, the less I know
The more I like to let it go
Hey oh, whoa, whoa, whoa

Deep beneath the cover of another perfect wonder
Where it’s so white as snow
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Privately divided by a world so undecided
And there’s nowhere to go

In between the cover of another perfect wonder
Where it’s so white as snow

Running through the field where all my tracks will be concealed
And there’s nowhere to go

I said hey, hey, yeah, oh yeah, oh yeah, tell my love now
Hey, hey, yeah, oh yeah, tell my love now

Deep beneath the cover of another perfect wonder
Where it’s so white as snow

Privately divided by a world so undecided
And there’s nowhere to go

Deep beneath the cover of another perfect wonder
Where it’s so white as snow

Running through the field where all my tracks will be concealed
And there’s nowhere to go

I said hey oh yeah, oh yeah
Tell my love now
Hey, yeah, yeah, oh yeah



Where it began, I can’t begin to knowing
But then I know it’s growing strong
Was in the spring
And spring became the summer
Who’d have believed you’d come along

Hands, touching hands
Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline
Good times never seemed so good
I’ve been inclined
To believe they never would
But now I

Look at the night and it don’t seem so lonely
We filled it up with only two
And when I hurt
Hurting runs off my shoulders
How can I hurt when holding you

One, touching one
Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline
Good times never seemed so good
I’ve been inclined
To believe they never would
Oh no, no

Sweet Caroline
Good times never seemed so good
Sweet Caroline
I believe they never could
Sweet Caroline
Good times never seemed so good
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Sweet Caroline
Neil Diamond
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Les Rois du Monde
Roméo et Juliette

Les rois du monde vivent au sommet
Ils ont la plus belle vue mais y a un mais
Ils ne savent pas ce qu’on pense d’eux en bas
Ils ne savent pas qu’ici, c’est nous les rois
Les rois du monde font tout c’qu’ils veulent
Ils ont du monde autour d’eux mais ils sont seuls
Dans leurs châteaux là-haut, ils s’ennuient
Pendant qu’en bas nous on danse toute la nuit

REFREIN
Nous, on fait l’amour, on vit la vie, jour après jour, 
nuit après nuit
À quoi ça sert d’être sur la terre 
si c’est pour faire nos vies à genoux? 
On sait qu’le temps c’est comme le vent, 
de vivre, y a que ça d’important. 
On s’fout pas mal de la morale, on sait bien qu’on fait pas d’mal

Les rois du monde ont peur de tout
C’est qu’ils confondent les chiens et les loups
Ils font des pièges où ils tomberont un jour
Ils se protègent de tout, même de l’amour
Les rois du monde se battent entre eux 
C’est qu’y a de la place, mais pour un pas pour deux 
Et nous en bas leur guerre on la fera pas
On sait même pas pourquoi tout ça c’est jeux de rois

REFREIN (4x)



Comme si je n’existais pas
Elle est passée a côté de moi
Sans un regard, reine de Saba
J’ai dit Aïcha, prends, tout est pour toi

Voici des perles, des bijoux
Aussi l’or autour de ton cou
Les fruits bien murs au gout de miel
Ma vie, Aïcha, si tu m’aimes

J’irai a ton souffle nous mènent
Dans les pays d’ivoire et d’ébène
J’effacerai tes larmes, tes peines
Rien n’est trop beau pour une si belle
Ooh!

REFREIN
Aïcha, Aïcha, écoute-moi
Aïcha, Aïcha, t’en vas pas
Aïcha, Aïcha, regarde-moi
Aïcha, Aïcha, reponds-moi

Je dirai les mots, les poèmes
Je jouerai les musiques du ciel
Je prendrai les rayons du soleil
Pour éclairer tes yeux de reine

Ooh! Aïcha, Aïcha, écoute-moi
Aïcha, Aïcha, t’en vas pas

Elle a dit, « Garde tes trésors
Moi, je veux mieux que tout ça
Des barreaux sont des barreaux, même en or
Je veux les mêmes droits que toi
Et du respect pour chaque jour
Moi, je ne veux que de l’amour »

REFREIN
68

Aïcha
Khaled



69

Les Lacs du Connemara
Michel Sardou

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
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
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You will never walk alone
Gerry and the Pacemakers

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark

At the end of a storm
There’s a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
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Ik wil je
De Kreuners

Ze likt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht
Hij stapt op haar toe, zo had ze’t wel verwacht
Morgen heeft ze spijt, dat weet ze veel te goed
Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw

Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen

REFREIN 
Ik wil je, blijf bij me, hou van me
Ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me
Ik word stapelgek

Alles wat ze zegt klinkt vals en koud
Zelfs als ze zegt dat ze van hem houdt
Ze weet dat ze liegt toch zegt ze het opnieuw
En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en 
opnieuw en opnieuw

Wie kan het wat schelen
Zo zijn er zo velen

REFREIN 

Ik wil je, blijf bij me, hou van me
Zegt ze opnieuw, en opnieuw
Elke nacht

REFREIN (7x)



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
Ben een echte superheld
Die elke boef op aarde velt
Ik ben Mega Mindy
Mega Mindy
Tegen onrecht
Tegen kwaad
Mega Mindy staat paraat

Mijn allerliefste oma
Heeft een winkeltje met snoep
Migrain dat is mijn baas
Door hem draait alles in de soep
Hij is de commissaris
Vind zichzelf een topagent
Maar hij is de allergrootste kluns
Die ik ooit heb gekend

REFREIN

Liefste dagboek
komt er ooit een dag dat Toby weet
dat ik niet alleen Mieke
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Ik ben Mega Mindy
Mega Mindy
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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)

Lemon Tree
Fool’s Garden

I’m sitting here in a boring room
It’s just another rainy Sunday afternoon
I’m wasting my time I got nothing to do
I’m hanging around I’m waiting for you
But nothing ever happens
And I wonder

I’m driving around in my car
I’m driving too fast I’m driving too far
I’d like to change my point of view
I feel so lonely I’m waiting for you
But nothing ever happens
And I wonder

I wonder how I wonder why
Yesterday you told me ‘bout the
Blue blue sky
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree
I’m turning my head up and down
I’m turning turning turning turning
Turning around
And all that I can see
Is just another lemon tree



Sing dah
Dah dah dah dam dee dab dah
Dah dah dah dam dee dab dah
Dab deedly dah

I’m sitting here I miss the power
I’d like to go out taking a shower
But there’s a heavy cloud inside my head
I feel so tired put myself into bed
Where nothing ever happens
And I wonder

Isolation is not good for me
Isolation I don’t want to
Sit on a lemon tree
I’m steppin’ around in a desert of joy
Baby anyhow I’ll get another toy
And everything will happen
And you’ll wonder

I wonder how I wonder why
Yesterday you told me ‘bout the
Blue blue sky
And all that I can see
Is just another yellow lemon tree
I’m turning my head up and down
I’m turning turning turning turning
Turning around
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree
And I wonder wonder

I wonder how I wonder why
Yesterday you told me ‘bout the
Blue blue sky
And all that I can see
And all that I can see
And all that I can see
Is just a yellow lemon tree
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I Gotta Feeling
The Black Eyed Peas

I gotta feeling...
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling...
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling... (Woohoo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling... (Woohoo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

Tonight’s the night
Let’s live it up
I got my money

Let’s spend it up
Go out and smash it
Like Oh My God
Jump off that sofa
Let’s kick it OFF

I know that we’ll have a ball
If we get down
And go out
And just lose it all
I feel stressed out
I wanna let it go
Lets go way out spaced out
And loosing all control



Fill up my cup
Mazel tov
Look at her dancing

Just take it... OFF
Lets paint the town
We’ll shut it down
Let’s burn the roof
And then we’ll do it again

Lets do it (x4)
And do it (2x)
Let’s live it up
And do it (3x)
Do it, do it
Lets do it (3x)

Cause I gotta feeling... (WoooHooo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling... (WoooHooo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling
Tonight’s the night (HEY!)
Let’s live it up (lets live it up)
I got my money (I’m paid)
Lets spend it up (Lets spend it up)
Go out and smash it (Smash it)
Like Oh My God (Like Oh My God)
Jump off that sofa (Come On!)
Lets kick it OFF

Fill up my cup (Drank)
Mazel tov (La chaim)
Look at her dancing (Move it Move it)

Just take it... OFF
Lets paint the town (Paint the town)
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We’ll shut it down (Shut it down)
Lets burn the roof (Woooooo)
And then we’ll do it again

Lets do it (x4)
And do it (2x)
Let’s live it up
And do it (3x)
Do it, do it
Lets do it(3x)
Do it, do it, do it, do it

Here we come
Here we go
We gotta rock
Easy come

Easy go
Now we on top
Feel the shot
Body rock
Rock it don’t stop
Round and round
Up and down
Around the clock

Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday
Friday, Saturday, Saturday to Sunday

keep keep keep keep keep we lost
You know what we say (say)
Party everyday (2x)

And I’m feeling (WooHooo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

I gotta feeling (WooHooo)
That tonight’s gonna be a good night (2x)
That tonight’s gonna be a good good night

Woohoo



Hi Barbie
Hi Ken!
Do you wanna go for a ride?
Sure Ken!
Jump in...

I’m a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it’s fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on Barbie, let’s go party!

I’m a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it’s fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

I’m a blond bimbo girl, in a fantasy world
Dress me up, make it tight, I’m your dolly
You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink,
Kiss me here, touch me there, hanky panky...
You can touch, you can play, if you say: ‘I’m always yours’

(uu-oooh-u) (2x)

I’m a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it’s fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)
Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
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Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)

Make me walk, make me talk, do whatever you please

I can act like a star, I can beg on my knees
Come jump in, bimbo friend, let us do it again,
Hit the town, fool around, let’s go party
You can touch, you can play, if you say: ‘I’m always yours’ (2x)

Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)
Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

I’m a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it’s fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)
Come on Barbie, let’s go party!
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
(uu-oooh-u) (2x)

Oh, I’m having so much fun!
Well Barbie, we’re just getting started
Oh, I love you Ken!



Hast Du etwas Zeit für mich
Dann singe ich ein Lied für Dich
Von 99 Luftballons
Auf ihrem Weg zum Horizont
Denkst Du vielleicht grad’ an mich

Dann singe ich ein Lied für Dich
Von 99 Luftballons
Und dass sowas von sowas kommt

99 Luftballons
Auf ihrem Weg zum Horizont
Hielt man fuer UFOs aus dem All
Darum schickte ein General
‘ne Fliegerstaffel hinterher
Alarm zu geben, wenn’s so waer
Dabei war’n da am Horizont
Nur 99 Luftballons

99 Duesenflieger
Jeder war ein grosser Krieger
Hielten sich fuer Captain Kirk
Das gab ein grosses Feuerwerk
Die Nachbarn haben nichts gerafft

Und fuehlten sich gleich angemacht
Dabei schoss man am Horizont
Auf 99 Luftballons

99 Kriegsminister
Streichholz und Benzinkanister
Hielten sich fuer schlaue Leute
Witterten schon fette Beute
Riefen: Krieg und wollten Macht
Mann, wer haette das gedacht
Dass es einmal soweit kommt
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99 Luftballons
Nena
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Wegen 99 Luftballons

99 Jahre Krieg
Liessen keinen Platz für Sieger
Kriegsminister gibt’s nicht mehr
Und auch keine Duesenflieger
Heute zieh ich meine Runden

Seh’ die Welt in Truemmern liegen
Hab’ ‘nen Luftballon gefunden
Denk’ an Dich und lass’ ihn fliegen

Happy
Pharrell Williams

It might seem crazy what I’m about to say
Sunshine she’s here, you can take a break
I’m a hot air balloon that could go to space
With the air, like I don’t care, baby, by the way

Uh

(Because I’m happy)
Clap along if you feel like a room without a roof
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Here come bad news, talking this and that (Yeah!)
Well, give me all you got, don’t hold it back (Yeah!)
Well, I should probably warn you, I’ll be just fine (Yeah!)
No offense to you, don’t waste your time, here’s why

(Because I’m happy)
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Clap along if you feel like a room without a roof
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high to bring me down
Can’t nothing bring me down, I said
Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high to bring me down
Can’t nothing bring me down, I said

(Because I’m happy)
Clap along if you feel like a room without a roof
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like a room without a roof
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Bring me down
Can’t nothing bring me down
My level’s too high to bring me down
Can’t nothing bring me down, I said

(Because I’m happy)
Clap along if you feel like a room without a roof
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(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like a room without a roof
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Because I’m happy)
Clap along if you know what happiness is to you
(Because I’m happy)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Riptide
Vance Joy

I was scared of dentists and the dark
I was scared of pretty girls and starting conversations
Oh, all my friends are turning green
You’re the magician’s assistant in their dream

Oh, oh, and they come unstuck

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left-hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat ‘cause
You’re gonna sing the words wrong

There’s this movie that I think you’ll like
This guy decides to quit his job and heads to New York City
This cowboy’s running from himself
And she’s been living on the highest shelf

Oh, oh, and they come unstuck
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Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left-hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat ‘cause
You’re gonna sing the words wrong

I just wanna, I just wanna know
If you’re gonna, if you’re gonna stay
I just gotta, I just gotta know
I can’t have it, I can’t have it any other way
I swear she’s destined for the screen
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you’ve ever seen, oh

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left-hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat ‘cause
You’re gonna sing the words wrong
(3x)

And I got a lump in my throat ‘cause
You’re gonna sing the words wrong

Wrecking Ball
Miley Cyrus

We clawed, we chained our hearts in vain
We jumped never asking why
We kissed, I fell under your spell.
A love no one could deny

Don’t you ever say I just walked away
I will always want you
I can’t live a lie, running for my life
I will always want you

REFREIN



I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me
Yeah, you, you wreck me

I put you high up in the sky
And now, you’re not coming down
It slowly turned, you let me burn
And now, we’re ashes on the ground

Don’t you ever say I just walked away
I will always want you
I can’t live a lie, running for my life
I will always want you

REFREIN

I came in like a wrecking ball
Yeah, I just closed my eyes and swung
Left me crashing in a blazing fall
All you ever did was wreck me
Yeah, you, you wreck me

I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
And instead of using force
I guess I should’ve let you win
I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
I guess I should’ve let you win

Don’t you ever say I just walked away
I will always want you

I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me

REFREIN 
Yeah, you, you wreck me
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B1212G SCOUTS EN GIDSEN REYNAERT-BEATRIJS 
SINT-PIETERS-WOLUWE

ZANGBOEKJE

Al generaties lang wordt er aan het kampvuur gezongen. Wie aan de scouts denkt, denkt ongetwijfeld 
aan deze iconische liedjes: Hinkie Pinkie, Een Nederlandse Amerikaan of het wekelijkse Avondlied. De 
meeste van deze liedjes kennen we vanbuiten. Dit zangboekje is niet enkel een geheugensteuntje 
maar ook een bron van inspiratie om deze muzikale traditie verder te zetten. Beleef al zingend onver-
getelijke avonden zoals scouts en gidsen het al meer dan honderd jaar doen! 


