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Reglement 
1. Hou je te alle tijden aan de RIVM-richtlijnen. Zing zacht, drink hard.  
2. Tijdens het zingen wordt er niet gedronken. Uitsluitend de cantusleider geeft aan wanneer er 

gedronken mag worden. Bij overtreding kan er een sanctie volgen…  
3. Je blijft op je plaats zitten. Toiletteren is alleen toegestaan wanneer de cantusleider dit zegt. 

Bij overtreding kan er een sanctie volgen…  
4. Volg de opdrachten/instructies van de cantusleider altijd zo snel mogelijk op. Switch pas van 

kanaal als de cantusleiders het zeggen. 
5. Geen NSB-praktijken om jouw vriend/vriendin een oor aan te naaien. 
6. Goed meedoen kan extra beloond worden.  

 
 

Cantusbegrippen 
Codex   Zangbundel 
Silentium  STILTE! 
Tempus commune Plaspauze  
Ad pedes  Ga staan 
Ad sedes  Ga zitten 
Ad fundum  Glas leegdrinken tot de bodem in 1x: adjeeeee! 
Ad libitum  Drinken naar vrijheid 
 

Sancties. Suggesties zijn uiteraard ook welkom. 
 

Adje scheenbeschermer Adje voetbalschoen Adje molenwiek Adje kangoeroe 
Adje decolleté Adje lange èrm Adje sok Adje vleermuis 
Adje ballon Adje spierbal Adje waterval Adje brandweerman 
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Het Wilhelmus 
 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen zij Gij,  
O God mijn Heer, 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik docht vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
Trink, trink, Brüderlein, trink 
 
Trink, trink, Brüderlein, trink, 
Lass doch die Sorgen zu Haus! 
Trink, trink, Brüderlein, trink, 
Lass doch die Sorgen zu Haus! 
Meide den Kummer und meide den Schmerz,  
Dann ist das Leben ein Scherz! (Olé!) 
Meide den Kummer und meide den Schmerz, 
Dann is das Leben ein Scherz! 
 
Ein, zwei, drei, saufen! 
Lass das Bier mahl laufen! 
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1.	Billy	Joel	–	Piano	man	
 
It's nine o'clock on a Saturday 
The regular crowd shuffles in 
There's an old man sitting next to me 
Makin' love to his tonic and gin 
 
He says, "Son, can you play me a memory 
I'm not really sure how it goes 
But it's sad and it's sweet and I knew it complete 
When I wore a younger man's clothes" 
 
La la la, di da da  La la, di da da da dum 
 
 
 
Refrein:  
Sing us a song, you're the piano man 
Sing us a song tonight 
Well, we're all in the mood for a melody 
And you've got us feelin' alright 
 
Now John at the bar is a friend of mine 
He gets me my drinks for free 
And he's quick with a joke or to light up your smoke 
But there's someplace that he'd rather be 
He says, "Bill, I believe this is killing me" 
As the smile ran away from his face 
"Well I'm sure that I could be a movie star 
If I could get out of this place" 
 
Oh, la la la, di da da 
La la, di da da da dum 
 
Now Paul is a real estate novelist 
Who never had time for a wife 
And he's talkin' with Davy, who's still in the Navy 
And probably will be for life 
 
And the waitress is practicing politics 
As the businessmen slowly get stoned 
Yes, they're sharing a drink they call loneliness 
But it's better than drinkin' alone 
 
Refrein  
 
It's a pretty good crowd for a Saturday 
And the manager gives me a smile 
'Cause he knows that it's me they've been comin' to see 
To forget about life for a while 
And the piano, it sounds like a carnival 
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And the microphone smells like a beer 
And they sit at the bar and put bread in my jar 
And say, "Man, what are you doin' here?" 
 
Oh, la la la, di da da 
La la, di da da da dum 
 
Refrein 
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1. 2.	Blof	-	Alles	is	liefde	

 
Alles is liefde, voor wie dat wil 
En voor wie nog durft te dromen 
Over wonderlijke prinsen op witte paarden 
Die niet goed kunnen rijden 
En hun geheimen lang bewaren 
En alles is ook liefde 
Voor wie stilletjes verlangt 
 
Alles is liefde. Alles is liefde. 
Voor iemand zoals jij 
Voor hem, voor haar, voor mij 
 
Alles is liefde, voor wie het kan 
En voor wie echt durft te kijken 
Voor wie iets durft te zoeken 
Zelfs voor wie alleen nog maar, 
het allerkleinste beetje durft te hopen 
 
En weet je, alles is ook liefde 
Voor wie stilletjes verlangt 
Naar dat ene cadeau, 
dat niemand nog verwachtte 
En waarvan niemand had gedacht 
het ooit te zullen geven 
 
Alles is liefde, alles is liefde. 
Voor iemand zoals jij 
Voor hem, voor haar, voor mij 
Alles is liefde, alles is liefde. 
Voor wie denkt dat het te laat is, 
Ergens om de hoek wacht soms geluk 
 
Valt het tegen dat het wachten soms zo lang duurt? 
Valt het tegen nu het lijkt of niemand kijkt? 
En voor wie denkt dat het te laat is, 
Ergens om de hoek wacht soms geluk 
 
Alles is liefde, alles is liefde 
Voor iemand zoals jij 
Voor hem, voor haar, voor mij 
Alles is liefde. Alles is liefde. Alles is liefde.  
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3.	Jan	Smit	-	Als	de	morgen	is	gekomen	
 
Ik lig gebroken in mijn bed 
Heb net de douche weer uitgezet 
Ik wilde wel maar het ging niet echt 
M'n kater won weer het gevecht 
Heb weer verloren van de fles 
Bovendien, wil niemand mij zo zien 
 
'k Stond wat te praten in 't cafe 
Een aantal vrienden met mee 
Ik zag je niet maar jij kwam aan 
En ging meteen dicht bij me staan 
Je gooide alle remmen los 
Leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt 
 
Refrein: 
Als de morgen is gekomen 
En alles wat ik hebt mee gemaakt allang verdwenen is 
Als de morgen is gekomen 
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis 
 
Ik was zo blij dat jij er was 
Alleen je vulde steeds m'n glas 
De lampen aan, mijn lichtje uit 
M'n laatste rondje tot de sluit 
Het was aan het einde van de dag 
Maar voor mij, was die allang voorbij 
 
Refrein 
 
Hoop dat me dit nooit meer gebeurd 
T'is al te laat maar niet getreurd 
Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan 
 
Refrein 
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4.	Whitney	Houston	–	I	wanna	dance	with	somebody	
Clock strikes upon the hour 
And the sun begins to fade 
Still enough time to figure out 
How to chase my blues away 
I've done alright up to now 
It's the light of day that shows me how 
And when the night falls, loneliness calls 
 
Refrein: 
Oh, I wanna dance with somebody 
I wanna feel the heat with somebody 
Yeah, I wanna dance with somebody 
With somebody who loves me 
Oh, I wanna dance with somebody 
I wanna feel the heat with somebody 
Yeah, I wanna dance with somebody 
With somebody who loves me 
 
I've been in love and lost my senses 
Spinning through the town 
Sooner or later, the fever ends 
And I wind up feeling down 
I need a man who'll take a chance 
On a love that burns hot enough to last 
So when the night falls 
My lonely heart calls 
 
Refrein 
 
Somebody oo Somebody oo 
Somebody who loves me yeah 
Somebody oo Somebody oo 
To hold me in his arms oh 
I need a man who'll take a chance 
On a love that burns hot enough to last 
So when the night falls 
My lonely heart calls 
 
Refrein 
 
Don'tcha wanna dance with me baby 
Dontcha wanna dance with me boy 
Hey Don'tcha wanna dance with me baby 
With somebody who loves me 
 
Don'tcha wanna dance say you wanna dance 
Don'tcha wanna dance (3x) 
 
With somebody who loves me 
Dance 
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5.	Rowwen	Heze	-	Bestel	mar	
 
't Keumt mie veur ge zit allien ge zit te baale 
Ge zit al oore lang te keike nar ow schoon 
Niks te proate, niks te zeen, niks te beleave 
Oet vervealing gadde mar wat zinnigs doon 
En met de hand deep in de tes loepte de stroat op 
Alles donker lampe oet, gordiene dicht 
En net als ge bedenkt ik gaj nar hoes nar bed toe 
Schient zachtjes in de verte 't verlossend licht 
 
Refrein 
Ach bestel mar, bestel mar, bestel mar 
Ge wet dat ik 't neet kan loate 
Nog efkes en dan begin ik 
D'r wir duchtig langs te proate 
 
In 't cafe an d'n tap, wuurd 't mar latter 
De klok die kunde doar neet zeen, die hengt te hoeg 
Van al dat beer werde stiekemaan mar zatter 
't wuurd nou echt d'n hoegste tied um weg te goan 
Ge pakt ow pilske en ow knip um te betaale 
Keumt d'r net nog zonne blieje bij ow stoan 
Stel ow nie aan man, zoep d'r toch nog enne mei man 
Wie denkt d'r nou zo vroeg al an naar hoes te goan 
 
Refrein 
 
't Wuurd drukker de biljardclub keumt nar binne 
Verloore mar dat makt vur die niks oet 
Dikke Piet zet dat ie vet haj kunne winne 
Mar d'n teagestand waas schienbaar toch wat groet 
En zoe velt d'r doar wal aalt wat te beleave 
minse koeme doar nar binne, minse goan 
Al stort de ganse werlt inien, 't kan niks geave 
Zolang 't beer en de cafe mar blieve stoan 
 
Refrein (2x) 
 
 	



 10 

6.	ALI	B	ft.	POKE	&	JUDESKA	–	Anderhalf	
 
Refrein: 
Anderhalf meter, anderhalf 
Ik zeg anderhalf meter, kom niet in mijn aura bitch 
Anderhalf meter, anderhalf 
Ik zeg anderhalf meter, kom niet in mijn aura bitch 
 
Anderhalf meter, zou je moeten weten 
Klappen ga je eten als je dichterbij komt met je mond, kan die stappen van je meten 
Doe het in je elleboog alsof je dabt, beweeg met die armen mobicep 
Handschoenen aan is in de mode gek, maar denk niet dat je daarom geen corona hebt 
Die shit blijft plakken aan je gloves, 1 meter 10 is geen love 
Al zit je in mijn team, geen hand 
Voordat ik op de IC land 
 
Refrein 
 
Sop het, sop het 
Wassen, wassen 
Wat zeg je, dat heb je net geleerd 
Meisje, je bent hopi smerig 
Nu wil je praten over hygiëne 
Jouw graftakken face hoort in quarantaine 
Praat met u, maar ik hou m’n adem in 
Wat jij moet drinken is alles reiniging 
Stijf, in de lucht 
Maakt gelijk zindelijk 
Je blijft, blijft me zoeken 
Ik schiet je en je moeder 
 
Refrein 
 
Afstand, afstand 
Blijf op afstand, afstand 
Afstand, afstand 
Blijf op, kom niet in mijn aura bitch 
Afstand, afstand 
Blijf op afstand, afstand 
Afstand, afstand 
Blijf op, kom niet in mijn aura bitch 
Kom niet in mijn aura bitch 
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7.	Whitney	Houston	–	I	will	always	love	you	
If I should stay, I would only be in your way 
So I'll go, but I know 
I'll think of you every step of the way 
 
And I will always love you 
I will always love you 
You, my darling you, hm 
 
Bittersweet memories 
That is all I'm taking with me 
So, goodbye 
Please, don't cry 
We both know I'm not what you, you need 
 
And I will always love you 
I will always love you, you 
 
I hope life treats you kind 
And I hope you have all you've dreamed of 
And I wish to you joy and happiness 
But above all this, I wish you love 
 
And I will always love you 
I will always love you (4x) 
 
I, I will always love you 
You, darling, I love you 
Ooh, I'll always, I'll always love you 
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8.	Cascada	-	Everytime	we	touch	
I still hear your voice when you sleep next to me 
I still feel your touch in my dreams 
Forgive me my weakness, but I don't know why 
Without you it's hard to survive 
 
Refrein: 
'Cause every time we touch, I get this feeling 
And every time we kiss I swear I could fly 
Can't you feel my heart beat fast, I want this to last 
Need you by my side 
 
'Cause every time we touch, I feel the static 
And every time we kiss I reach for the sky 
Can't you hear my heart beat so I can't let you go 
Want you in my life 
 
'Cause every time we touch, I get this feeling 
And every time we kiss I swear I could fly 
'Cause every time we touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch 
 
Your arms are my castle, your heart is my sky 
They wipe away tears that I cry 
The good and the bad times we've been through them all 
You make me rise when I fall 
 
Refrein 
 
'Cause every time we touch, I feel the static 
And every time we kiss I reach for the sky 
Can't you hear my heart beat so I can't let you go 
Want you in my life 
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9.	Dré	Hazes	–	Leef	
Op een vrijdag in de kroeg 
Ergens in Amsterdam 
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man 
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had 
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad 
 
Refrein: 
En hij zei:  
Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
En leef, pak alles wat je kan 
 
En ga, a, a, a, a, a, a, a,  a, a, a, a 
Pak alles wat je kan 
En ga, a, a, a, a, a, a, a, gaaaa 
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 
 
Refrein 
 
En leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
Leef, pak alles wat je kan 
 
Leef, alsof het je laatste dag is  
Leef, alsof de morgen niet bestaat 
Leef, alsof het nooit echt af is 
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, gaaaa 
Pak alles wat je kan 
Refrein 
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10.	Marco	Borsato	&	Ali	B	–	Wat	zou	je	doen?		
Als er nooit meer een morgen zou zijn 
En de zon viel in slaap met de maan 
Heb je enig idee wat het met je zou doen 
Als je nog maar een dag zou bestaan 
 
Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn 
Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? 
Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn 
Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein 
Dus neem nou de tijd om dit even te horen 
Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren 
Iedereen heeft recht op een eerlijk leven 
En ze kunnen nog zo veel op deze wereld beleven 
Kom we geven ze een kans en bieden ze hulp 
Hou je koppie omhoog en kruip niet in je schulp 
Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk 
Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk 
 
Refrein: 
Wat zou ik doen als ik woonde in Bagdad? 
Zou ik smeken bij de gene die de macht had? 
Ey yo hoe erg zou het zijn op de Balkan? 
De meeste mensen die snappen er geen bal van 
Kongo, kosovo en Pakistan 
Sierra Leone, Soedan en Afghanistan 
Eritrea en natuurlijk Georgië 
Het is oorlog, vanaf hier tot aan Bosnië! 
 
Zou je hart zich weer vullen met vuur 
Van de eeuwige schaamte bevrijd 
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur 
Kwam je los uit de greep van de tijd 
We verbannen de dromen naar morgen en later 
Maar doet het je stiekem geen pijn 
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou 
Als er nooit meer een morgen zou zijn 
 
Je schrikt jezelf rot als je ziet wat er gebeurt 
Een klein kind van 8 jaar loopt met een mitrailleur 
En dat is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed 
Of voetballen, misschien zijn ze wel heel goed 
Hoeveel moet zo een kind nog leiden 
Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden 
Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen 
De meisjes doen hun best en het worden leraressen 
 
Rappers of zangeressen, ik hoop dat het lukt 
Nou geef me 2 vingers, hou ze hoog in de lucht 
Van links naar rechts, hou ze hoog in de lucht 
Want de glimlach van een kind is het grote geluk 
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Refrein 
 
 
11.	Johnny	Jordaan	–	De	vrolijke	Koster	
Ik ben reeds jarenlang de koster 
Doe heel m’n werk met veel plezier 
Bemoei me nooit met andermans ze zaken 
Ben altijd thuis nooit aan de zwier 
Ik leef zeer kuis en heel solide 
Mijn gezicht staat altijd in de plooi 
Want ik moet ook aan m’n baantje denken 
En aan m’n dagelijkse fooi 
 
Is dan mijn werk gedaan 
Dan kan ik de straat op gaan 
Dan zie je op de bar 
 
Refrein 
Geen koster meer voor je staan 
Dan zie je de vrolijke snuiter 
Als koster zo jong en fijn 
Want om altijd als koster te leven 
Moet je stapel mesjokke voor zijn 
Lang leve het bier en de klare 
Het heerlijke nat van Schiedam 
De vrouwen de wijn en de sigaren 
In ons heerlijk mooi Amsterdam 
 
Ben ik in Chili of in ede 
In elk café op het Rembrandsplein 
Waar nou ook bepaald geen koster 
Of zoiets van die aard kan zijn 
Ik dans daar mij foxtrotje 
En ik slaap daar nooit alleen 
Want een koster is geen zotje 
Hij is een mens van vlees en been 
 
Is dan mijn werk gedaan 
Dan kan ik de straat op gaan 
Dan zie je op de bar 
 
Refrein 
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12.	Zanger	Kafke	–	Ieder	Weekend	
 
Ik schrik wakker 
Man, waar ben ik gestrand? 
Ik wrijf door m'n ogen terwijl ik land 
Ik kom erachter, dat het thuis niet is 
10 oproepen van m'n moeder gemist 
 
Sorry ma 
Nee niets geks gedaan 
Gewoon een paar biertjes in de stad 
Daarna nog naar m'n vrienden gegaan 
Zo gezellig dat ik de tijd vergat 
 
Refrein: 
Ieder weekend, elke avond 
Kom ik thuis en altijd ben ik 
Weer dronken 
Ondersteboven 
Zie ik m'n moeder met die vragende blik 
Van: "Wat heb je gedaan?" en "Hoe was je feest?" 
Wie heb je gezien? 
Waar ben jij geweest? 
Ik zal je de details besparen 
Maar doe mij nog maar 100 van die gekke jaren 
 
Ik word wakker 
En bedenk me dan, dat ik eigenlijk niet echt heel goed zingen kan 
Maar deze grap, loopt volledig uit de hand 
M'n leven op z'n kop, ik zet alles aan de kant 
 
Sorry ma 
Nee niets geks gebeurd 
Gewoon een lied in 't café 
Door wat vrienden op de bar gesleurd, en de hele kroeg zong mee 
(2x) 
 
Refrein 
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13.	Jeugd	van	Tegenwoordig	–	Get	Spanish		
Hola supermercado de la bancos por aquí, 
Let's get Spanish, get Spanish 
Get Spanish on, get Spanish on them 
Hola supermercado de la bancos por aquí, 
Let's get Spanish, get Spanish 
Get Spanish on, get Spanish on them 
 
Prengpreng pelo no, prengpreng hola si, 
Ola di, idi ye, het is stang ja twee 
Ik ben stang man, t'is geen bingo 
Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo 
Bitch nigga yo no quiero 
Hangen met mensen skeero 
Hier, neem een Spaanse troep, 
Donde esta mi dinero, (donde esta mi dinero) 
Buenas noches en tot ziens 
Vet veel liefde nunca nooit vriends 
 
Los gezelligitos, donde esta genietos? 
Oh, Costa del Sos 
Los gezelligitos, donde esta genietos? 
Oh, Costa del Sos 
 
Refrein: 
Hola supermercado de la bancos por aquí, 
Let's get Spanish, get Spanish 
Get Spanish on, get Spanish on them 
Hla supermercado de la bancos por aquí, 
Let's get Spanish, get Spanish, Faber Gego 
Get Spanish on, get Spanish on them 
 
Claro que si, claro que no 
Los jovenes, mas chulo del pueblo 
Spaanse worst sowieso, voor die ho's chorrizo 
Bocadillo con manchego, dat is Faber Gego 
El annos del diablo, annos del diablo, 
Dat is de Costa del Sol, dat is de Costa del Sol 
El annos del diablo, dat is de Costa del Sol 
Yo quiero esquiar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ham 
Dus breng je cohoño, breng je coño 
 
Los gezelligitos, donde esta genietos? 
Oh, Costa del Sos 
Los gezelligitos, donde esta genietos? 
Oh, Costa del Sos 
 
Refrein 2x  
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14.	Natasha	Bedingfield	–	Unwritten		
I am unwritten, can't read my mind 
I'm undefined 
I'm just beginning, the pen's in my hand 
Ending unplanned 
 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window (window, window, window) 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it (taste it, taste it, taste it) 
 
Refrein: 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
The rest is still unwritten 
 
Your lips 
It is 
It is 
On your lips 
On your lips 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window (window, window, window) 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it 
Release your inhibitions 
 
Refrein 
 
Your lips (2x)  
It is (2x) 
 
Your lips 
For you 
Your lips 
The rest is still unwritten 
Unwritten, unwritten 
The rest is still unwritten 
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15.	Partyfriex	–	Ik	moet	zuipen		
S'morgens de taxi om zeven uur 
Gaan we op weg naar een nieuw avontuur 
Met het vliegtuig vanaf Schiphol 
Daar gieten wij ons vast, half vol 
Helemaal gaan plof ik in mijn stoel 
Ja, hier begint het vakantie gevoel 
Hai stewardess doe mij maar een potje bier 
Want het is tijd voor vijftien naar je plezier 
 
Refrein:  
Ik moet zuipen 
Barman hedde gij mij nog niet geheurd 
Doe mij wat bier 
Ieder kwartier 
(2x) 
 
Een paar uur later lig ik aan het strand 
Bij de beachbar ben ik de beste klant 
Koude Cerveza in elke hand 
Het is hier beter dan in Nederland 
S'avonds duiken we dan in de kroeg 
Alleen de barman wist niet wat ik vroeg 
Wijs op de klok en roep 4 per uur 
Die pilskes hier zijn echt niet duur 
 
Refrein (2x)  
 
De laatste avond, wat ging het vlug 
Volgend jaar ik kom zeker terug 
Maar vanavond, nog 1x los 
En morgen roep ik dan Adios 
 
Ik moet zuipen! (ik moet zuipen jongen gek) 
Hey barman, hedde gij mij niet gehoord? 
Ik moet zuipen! (hey DJ, geef is gas jonge gek) 
Die bas moet je voelen  
 
We gaan stampen 
 
Ik moet stampen 
DJ hedde gij mij nog niet geheurd 
Jalalalala jalalalala 
Ik moet stampen 
DJ hedde gij mij nog niet geheurd 
Jalalalala jalalalala 
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16.	Tabitha	–	Hij	is	van	mij	
Voor het eerst in m'n leven 
Kan ik iemand alles geven 
Ik voel me veiliger bij je 
Ja hij heeft alles wat ik zoek 
Ik hou 'm extra dicht bij me 
Want al die meiden die kijken 
Maar hij geeft me geen twijfel 
 
Wat ik met hem wil begrijp jij niet 
Verspil je tijd niet langer alsjeblieft 
Jij bent in de war, hij hoort bij mij 
Dat is niet wat hij zei tegen mij 
 
Refrein: 
Hij is van mij 
Hij zegt dat ik alles voor hem ben 
Dat ik hem het allerbeste ken 
Dat hij aan mij denkt op elk moment 
Hij is van mij 
Het maakt niet uit wat je van mij dacht 
Meisje, weet je niet dat 'ie op mij wacht? 
Ik doe hem het beste elke nacht 
Hij is van mij 
 
Hij is het voor mij 
Geen andere heeft het 
Hoe hij mij voelt kan niemand beter 
Hij neemt me voorbij, beter weten 
Hij heeft m'n hart, ik zeg het elke dag 
Ik zeg het elke dag 
 
Wat ik met hem wil begrijp jij niet 
Verspil je tijd niet langer alsjeblieft 
Jij bent in de war, hij hoort bij mij 
Dat is niet wat hij zei tegen mij 
 
Refrein 
 
Ey, je zeurt aan m'n hoofd, mama 
Kijk me in m'n ogen aan 
Als je mij niet gelooft, mama (Ey, ey, ey) 
Wat betekent dit dan allemaal? 
Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe het voelt 
Dat er niks anders is wat ik mis, nee 
Haar beschermen, dat is mijn doel 
Courtois op die bitch, ik mis niks 
Ik hou van make up seks, maar dit gaat te ver, uh 
We don't need to go there (Ooh) 
You don't wanna go there 
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hij is van mij, oh 
Niet van jou maar van mij, oh 
hij is van mij, oh 
Alleen van mij 
 
Refrein 
 
Alleen, alleen van mij, oh 
Hij is van mij 
Hij is van mij 
Ik doe hem het beste elke nacht 
Hij is van mij 
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17.	Eminem	–	Lose	Yourself	(succes	met	de	straffen	voor	het	niet	goed	
meezingen!)	
Look 
If you had 
One shot 
Or one opportunity 
To seize everything you ever wanted 
In one moment 
Would you capture it 
Or just let it slip? 
 
Yo 
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy 
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti 
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready 
To drop bombs, but he keeps on forgettin' 
What he wrote down, the whole crowd goes so loud 
He opens his mouth, but the words won't come out 
He's chokin', how, everybody's jokin' now 
The clocks run out, times up, over, blaow 
Snap back to reality, oh there goes gravity 
Oh, there goes Rabbit, he choked 
He's so mad, but he won't give up that easy? No 
He won't have it, he knows his whole back's to these ropes 
It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke 
He's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's 
Back to the lab again, yo, this whole rhapsody 
Better go capture this moment and hope it don't pass him 
 
Refrein: 
You better lose yourself in the music, the moment 
You own it, you better never let it go 
You only get one shot, do not miss your chance to blow 
This opportunity comes once in a lifetime 
You better lose yourself in the music, the moment 
You own it, you better never let it go 
You only get one shot, do not miss your chance to blow 
This opportunity comes once in a lifetime 
You better 
 
His soul's escaping, through this hole that is gaping 
This world is mine for the taking 
Make me king, as we move toward a New World Order 
A normal life is borin', but super stardom's close to post mortem 
It only grows harder, only grows hotter 
He blows, it's all over, these hoes is all on him 
Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter 
Lonely roads, God only knows, he's grown farther from home, he's no father 
He goes home and barely knows his own daughter 
But hold your nose 'cause here goes the cold water 
These hoes don't want him no mo', he's cold product 
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They moved on to the next schmo who flows, he nose dove and sold nada 
So the soap opera is told and unfolds, I suppose it's old partna, but the beat goes on 
Da-da-dum, da-dum, da-da 
 
Refrein 
 
No more games, I'ma change what you call rage 
Tear this motherfuckin' roof off like two dogs caged 
I was playin' in the beginnin', the mood all changed 
I been chewed up and spit out and booed off stage 
But I kept rhymin' and stepped right in the next cypher 
Best believe somebody's payin' the Pied Piper 
All the pain inside amplified by the 
Fact that I can't get by with my nine to 
Five and I can't provide the right type of 
Life for my family 'cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers 
And its no movie, there's no Mekhi Phifer 
This is my life and these times are so hard 
And it's getting even harder tryna feed and water my seed, plus 
Teeter totter, caught up between bein' a father and a prima donna 
Baby mama drama, screamin' on her, too much 
For me to wanna stay in one spot, another day of monotony's 
Gotten me to the point, I'm like a snail I've got 
To formulate a plot or end up in jail or shot 
Success is my only motherfuckin' option, failure's not 
Mom, I love you, but this trailer's got to go, I cannot grow old in Salem's Lot 
So here I go, is my shot 
Feet, fail me not, this may be the only opportunity that I got 
 
Refrein 
You can do anything you set your mind to, man 
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18.	Nelly	–	Hote	in	herre		
I was like, good gracious ass is bodacious 
Uh, flirtatcious, tryin to show patience 
Lookin for the right time to shoot my steam (you know) 
Waitin for the right time to flash them keys 
Then um I'm leavin, please believin 
Oh, Me and the rest of my heathens 
Check it, got it locked at the top of the four seasons 
Penthouse, roof top, birds are feedin 
No deceivin, nothin up my sleeve and, no teasin 
I need you to get up up on the dance floor 
Give that man what he askin for (oh) 
Cuz I feel like bustin loose 
and I feel like touchin you 
(ah, ah) 
And cant nobody stop the juice 
so baby tell me whats the use 
 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
 
I am gettin So hot, I wanna take my clothes off 
 
Oh 
 
Let it hang all out 
 
Why you at the bar if you aint poppin the bottles 
What good is all the fame 
if you aint fuckin the models 
I see you drivin, sportscar, aint hittin the throttle 
And I be down, and do a hundred, top down and goggles 
Get off the freeway, exit 106 and parked it 
Ash tray, think its time to spark it, 
Gucci collar for dollar, got out and walked it 
I spit game cuz baby I cant talk it 
Warm, sweatin its hot up in this joint 
VOKAL tanktop, on at this point 
Your with a winner so baby you cant loose 
I got secrets cant leave Cancun 
So take it off like your home alone 
You know dance in front your mirror 
while your on the phone 
Checkin your reflection and tellin your best friend, 
like "girl I think my butt gettin big" 
 
(I said) 
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Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
 
(nelly let it hang all out) 
Mix a little bit a ah, ah 
With a little bit a ah, ah 
(nelly let it just fall out) 
Give a little bit a ah, ah 
With a little bit a ah, ah 
(nelly let it hang all out) 
With a little bit a ah, ah 
And a sprinkle a that ah, ah 
(nelly let it just fall out) 
I like it when ya ah, ah 
Girl, Baby make it ah, ah 
 
Stop pacin, time wastin 
I gotta a friend with a fold in the basement (What?) 
I'm just kiddin like Jason (Oh) 
Unless you gon' do it 
Extra, extra eh, spread the news (check it) 
Nelly took a trip from the Lou to Neptunes 
Came back with somethin thicker 
than fittin in sasoons 
Say she like to think about cuttin in restrooms 
 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
(I said) 
Its gettin hot in here (so hot) 
So take off all your clothes 
 
(nelly let it hang all out) 
Mix a little bit of ah, ah 
With a little bit of ah, ah 
(nelly let it just fall all out) 
Give a little bit of ah, ah 
With a little bit of ah, ah 
(nelly let it hang all out) 
With a little bit of ah, ah 
And a sprinkle of that ah, ah 
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(nelly let it just fall allout) 
I like it when ya ah, ah 
Girl, Baby make it ah, ah 
Oh 
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19.	Marianne	Rosenberg	–	Ich	bin	wie	du		
 
Der Chor: 
Ich bin wie du 
Wir sind wie Sand und Meer 
Und darum brauch' ich dich so sehr 
Ich bin wie du 
Wir sind wie Tag und Nacht 
Und für einander immer nur da 
 
Für immer nur da! 
 
Und du weißt 
Dennoch lass ich dir die Freiheit 
Weil man sich dann leichter treu bleibt 
Ich genau so wie du 
Gerade das (gerade das), das macht uns're Liebe anders 
Das macht uns're Liebe so anders 
Und ich finde das gut 
 
Ich bin wie du 
Wir sind wie Sand und Meer 
Und darum brauch ich dich so sehr 
 
Ich bin wie du 
Ich bin wie du 
Genau wie du 
 
Was auch kommt 
Wir beide werden uns nie trennen 
Wir lernen uns nur besser kennen 
Ich genau so wie du 
Gerade das (gerade das), das macht uns're Liebe anders 
Das macht uns're Liebe so anders 
Und ich finde das gut 
 
Der Chor (ein mal) 
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20.	Frozen	–	Let	it	go		
The snow glows white on the mountain tonight 
Not a footprint to be seen 
A kingdom of isolation 
And it looks like I’m the queen 
The wind is howling like this swirling storm inside 
Couldn’t keep it in, heaven knows I’ve tried 
 
Don’t let them in, don’t let them see 
Be the good girl you always have to be 
Conceal, don’t feel, don’t let them know 
Well, now they know 
 
Let it go, let it go 
Can’t hold it back anymore 
Let it go, let it go 
Turn away and slam the door 
I don’t care what they’re going to say 
Let the storm rage on 
The cold never bothered me anyway 
 
 
It’s funny how some distance makes everything seem small 
And the fears that once controlled me can’t get to me at all 
It’s time to see what I can do 
To test the limits and break through 
No right, no wrong, no rules for me 
I’m free 
 
Let it go, let it go 
I am one with the wind and sky 
Let it go, let it go 
You’ll never see me cry 
Here I stand and here I’ll stay 
Let the storm rage on 
 
My power flurries through the air into the ground 
My soul is spiraling like frozen fractals all around 
And one thought crystallizes like an icy blast 
I’m never going back 
The past is in the past 
 
Let it go, let it go 
And I’ll rise like the break of dawn 
Let it go, let it go 
That perfect girl is gone 
Here I stand in the light of day 
Let the storm rage on 
The cold never bothered me anyway 
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21.	Spice	Girls	–	Wannabe	
Ha ha ha ha ha 
Refrein: 
Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want 
So tell me what you want, what you really, really want 
I'll tell you what I want, what I really, really want 
So tell me what you want, what you really, really want 
I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) I wanna, (ha) 
I wanna really, really, really wanna zigazig ah 
 
If you want my future, forget my past 
If you wanna get with me, better make it fast 
Now don't go wasting my precious time 
Get your act together we could be just fine 
 
Refrein 
 
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 
(Gotta get with my friends) 
Make it last forever, friendship never ends 
If you wanna be my lover, you have got to give 
Taking is too easy, but that's the way it is 
 
Oh, what do you think about that 
Now you know how I feel 
Say, you can handle my love, are you for real 
(Are you for real) 
I won't be hasty, I'll give you a try 
If you really bug me then I'll say goodbye 
Refrein 
 
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 
(Gotta get with my friends) 
Make it last forever, friendship never ends 
If you wanna be my lover, you have got to give 
(You've got to give) 
Taking is too easy, but that's the way it is 
 
So, here's a story from A to Z 
You wanna get with me, you gotta listen carefully 
We got Em in the place who likes it in your face 
You got G like MC who likes it on a 
Easy V doesn't come for free, she's a real lady 
And as for me, ha you'll see 
 
Slam your body down and wind it all around 
Slam your body down and wind it all around 
 
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 
(Gotta get with my friends) 
Make it last forever, friendship never ends 
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If you wanna be my lover, you have got to give 
(You've got to give) 
Taking is too easy, but that's the way it is 
 
If you wanna be my lover 
You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta 
Slam, slam, slam, slam (make it last forever) 
 
Slam your body down and wind it all around 
Slam your body down and wind it all around 
Ha, ha, ha, ha, ha 
Slam your body down and wind it all around 
Slam your body down and zigazig ah 
If you wanna be my lover 
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22.	Snelle	–	Kleur	
Aan de Amstel, het Museumplein 
Het Vondel of Sarphati 
Ik weet niet wat het is, maar deze stad die heeft iets magisch 
We lopen door het hart van deze stad in de lente 
Zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet 
 
Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt 
Is het anders dan voorheen 
Lief, wie had dit gedacht, het is wit en zwart 
We zijn helemaal allleen 
 
Refrein: 
En zij geeft kleur aan de stad 
En heb geen idee wat er met mij gebeurt als ze lacht 
Ik mis kleur aan de stad 
Zonder haar, zonder haar 
Op straat van de stad 
 
Het maakt niet uit, niet uit waar, 'k zie haar 
Op de terrassen aan het Neude 
Bij de Dom en aan de grachten 
Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig 
Maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mei 
Dan loopt ze in gedachte steeds voorbij 
 
Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt 
Is het anders dan voorheen 
Lief, wie had dit gedacht, het is wit en zwart 
We zijn helemaal allleen 
 
Refrein 
 
Maakt niet uit, niet uit waar, ik mis haar 
Bij de Witte de With, de Erasmusbrug 
Het Park en in Ahoy 
Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is 'ie mooi 
Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april 
Is zij nog steeds alles wat ik wil 
 
Refein 
 
En heb geen idee wat er met mij gebeurt 
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23.	Backstreet	Boys	-	I	want	it	that	way	
 
You are… my fire 
The one desire 
Believe when I say 
I want it that way 
 
But we are two worlds apart 
Can't reach to your heart 
When you say 
That I want it that way 
 
Refrein: 
Tell me why 
Ain't nothin' but a heartache 
Tell me why 
Ain't nothin' but a mistake 
Tell me why 
I never wanna hear you say 
I want it that way 
 
Am I your fire… your one desire 
Yes, I know it's too late 
But I want it that way 
 
Refrein 
 
Now I can see that we've fallen apart 
From the way that it used to be, yeah 
No matter the distance 
I want you to know that 
Deep down inside of me 
 
You are my fire… the one desire 
You are, you are, you are, you are 
Don't wanna hear you say.. 
 
Ain't nothin' but a heartache 
Ain't nothin' but a mistake 
I never wanna hear you say 
I want it that way 
 
Refrein 
 
'Cause I want it that way 
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24.	Milk	Inc.	–	Walk	on	water	
There was a time 
When nothing would last 
There was a time 
I held on to the past 
 
Refrein: 
I would walk on water 
Just to be with you 
Walk on water 
Just to be with you 
Split the ocean, cross the sea 
Walk on water if you believe 
 
There was a time 
I lost my faith 
There was a time 
I could only hate 
 
You were my shepherd 
You were my guide 
I followed your dark eyes 
Right into the night 
 
You were my savior 
You took control 
You came and touched my soul 
 
Refrein 
 
There was a time 
When nothing would last 
There was a time 
I held on to the past 
You were my shepherd 
You were my guide 
I followed your dark eyes 
Right into the night 
You were my savior 
You took control 
You came and touched my soul 
 
Why are you still overshadowed by the dark? 
If only you could see the love that carries me 
 
 	



 34 

25.	Elton	John	–	Can	you	feel	the	love	tonight	
There's a calm surrender 
To the rush of day 
When the heat of a rolling wave 
Can be turned away 
An enchanted moment 
And it sees me through 
It's enough for this restless warrior 
Just to be with you 
 
Refrein: 
And can you feel the love tonight? 
It is where we are 
It's enough for this wide-eyed wanderer 
That we've got this far 
And can you feel the love tonight? (Tonight) 
How it's laid to rest? 
It's enough to make kings and vagabonds 
Believe the very best 
 
There's a time for everyone 
If they only learn 
That the twisting kaleidoscope 
Moves us all in turn 
There's a rhyme and reason 
To the wild outdoors 
When the heart of this star-crossed voyager 
Beats in time with yours 
Refrein 
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26.	Michael	Jackson	–	Black	or	white		
I took my baby on a Saturday bang 
Boy is that girl with you? 
Yes we're one and the same 
 
Now I believe in miracles 
And a miracle has happened tonight 
 
But, if you're thinkin' about my baby 
It don't matter if you're black or white 
 
They print my message in the Saturday Sun 
I had to tell them I ain't second to none 
 
And I told about equality and it's true 
Either you're wrong or you're right 
 
But, if you're thinkin' about my baby 
It don't matter if you're black or white 
 
I am tired of this devil 
I am tired of this stuff 
I am tired of this business 
Sew when the going gets rough 
I ain't scared of your brother 
I ain't scared of no sheets 
I ain't scared of nobody 
Girl, when the going gets mean 
 
Protection 
For gangs, clubs, and nations 
Causing grief in human relations 
It's a turf war on a global scale 
I'd rather hear both sides of the tale 
See, it's not about races 
Just places, faces 
Where your blood comes from 
Is were your space is 
I've seen the bright get duller 
I'm not going to spend my life being a color 
 
Don't tell me you agree with me 
When I saw you kicking dirt in my eye 
 
But, if you're thinkin' about my baby 
It don't matter if you're black or white 
 
I said if you're thinkin' of being my baby 
It don't matter if you're black or white 
 
I said if you're thinkin' of being my brother 
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It don't matter if you're black or white 
 
Ooh, ooh (er mag gemoonwalked worden) 
Yea, yea, yea now 
Ooh, ooh 
Yea, yea, yea now 
It's black, it's white 
It's tough for you to get by (yeah, yeah, yeah) 
It's black, it's white 
It's black, it's white 
It's tough for you to get by (yeah, yeah, yeah) 
It's black, it's white 
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27.	Tino	Martin	–	Zij	weet	het		
De maan staat hoog aan de hemel 
Hij zegt me je moet er weer eens uit en hij heeft gelijk 
De stad staart door de ruiten 
Ze zegt me kom je nu naar buiten, dus ik ga gelijk 
 
Patta, jacka, iets te weinig money in m'n zakken 
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit 
Outfit blakka, iets te weinig money in m'n zakken 
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit 
 
Refrein: 
Want na alles heb ik dit verdiend 
Zij weet het, zij weet het 
Na alles heb ik dit verdiend 
Zij weet het 
Want na alles heb ik dit verdiend 
Zij weet het, zij weet het 
Na alles heb ik dit verdiend 
Zij weet het 
 
Ren voor de club, sta te kijken 
Veels te lang geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk 
Het hek gaat eventjes open 
Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk 
 
Patta, jacka, iets te weinig money in m'n zakken 
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit 
Outfit blakka, iets te weinig money in m'n zakken 
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit 
 
Refrein 
 
En morgenochtend staat ze in de keuken 
Ontbijtje voor een strijder aan het maken en ze heeft gelijk 
We zitten samen aan de tafel te genieten 
En ze stelt niet teveel vragen over gister en ze heeft gelijk 
 
Refrein 
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28.	Lil’	Kleine	–	Drank	en	drugs	
Refrein: 
Als je bitch wil chillen, is 't geen probleem 
Dan ga ik erheen, ik kom niet alleen 
Want ik heb drank en drugs, ik heb drank en drugs 
(2x) 
 
Als je bitch wil chillen en ze belt m'n nummer 
Dan ga ik wel komen want ik ben flexibel 
Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel 
Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen 
 
Nou ik verhoog het tempo, bezwete hoofden, grote ogen, ik ga lekker 
Ik heb m'n schoenen vies, verslapen niets knuffel iets, echt fock je wekker 
Ik ben met Ronnie Flex, we roken weks, tellen stacks, of sturen facturen 
En je ma zegt ze houd van gek, houd van seks, nu wil ik er huren 
 
Refrein (2x) 
 
Alle tieners zeggen ja tegen MDMA, je meisje is een mots ze had seks met je pa 
Geen blad voor me mond maar recht voor me raap 
Ze zullen er niet zijn als het slecht met me gaat 
Ey bitch schuif op, we komen binnen met zn allen 
Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen 
Ik ken bitches zoals jij en ik vang ze elke keer 
Morgen weet je zehma niks meer 
Dat maakt niet uit want ik vind het wel goed zo 
Ik bel kleine en ik zeg kom langs bro, misschien dat mn libi vroeg afloopt 
Je ruikt wiet en seks als ik langsloop 
 
Refrein (2x) 
 
Als je bitch wil chillen (5x)  
 
Wil chillen, wil chillen (4x) 
 
Als je bitch wil chillen 
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29.	Smashmouth	–	I’m	a	believer		
Somebody once told me the world is gonna roll me 
I ain't the sharpest tool in the shed 
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb 
In the shape of an "L" on her forehead 
 
Well, the years start coming and they don't stop coming 
Fed to the rules and I hit the ground running 
Didn't make sense not to live for fun 
Your brain gets smart but your head gets dumb 
So much to do, so much to see 
So what's wrong with taking the back streets? 
You'll never know if you don't go 
You'll never shine if you don’t glow 
 
Refrein: 
Hey now, you're an all-star, get your game on, go play 
Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid 
And all that glitters is gold 
Only shooting stars break the mold 
 
It's a cool place and they say it gets colder 
You're bundled up now, wait till you get older 
But the meteor men beg to differ 
Judging by the hole in the satellite picture 
The ice we skate is getting pretty thin 
The water's getting warm so you might as well swim 
My world's on fire, how about yours? 
That's the way I like it and I never get bored 
 
Refrein (2x)  
 
Somebody once asked could I spare some change for gas? 
I need to get myself away from this place 
I said yep what a concept 
I could use a little fuel myself 
And we could all use a little change 
Well, the years start coming and they don't stop coming 
Fed to the rules and I hit the ground running 
Didn't make sense not to live for fun 
Your brain gets smart but your head gets dumb 
So much to do, so much to see 
So what's wrong with taking the back streets? 
You'll never know if you don't go (go!) 
You'll never shine if you don't glow 
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30.	Beyoncé	–	Single	Ladies		
 
All the single ladies (All the single ladies) 
All the single ladies (All the single ladies) 
All the single ladies (All the single ladies) 
All the single ladies 
Now put your hands up 
 
Up in the club (club) 
Just broke up (up) 
I'm doing my own little thing 
You decided to dip (dip) 
But now you wanna trip (trip) 
'Cause another brother noticed me 
I'm up on him (him) 
He up on me (me) 
Don't pay him any attention 
I cried my tears (tears) 
For three good years (years) 
You can't be mad at me 
 
'Cause if you like it, then you shoulda put a ring on it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
Don't be mad once you see that he want it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
Whoa, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Whoa, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (whoa, oh, oh) 
'Cause if you like it, then you shoulda put a ring on it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
Don't be mad once you see that he want it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
 
Now wait 
I want y'all to get nice and stanky with me 
Where I'm from 
We do things nice and stanky 
We do things nice and funky (alright y'all) 
Can y'all repeat after me 
You ready? Say 
 
Hey-ay (hey-ay) 
Hey ay-ay (hey ay-ay) 
Hey-ay (hey-ay) 
Hey ay-ay (hey ay-ay) 
Hey-ay (hey-ay) 
Hey ay-ay (hey ay-ay) 
Hey-ay-yeah (hey-ay-yeah) 
Hey-ay-ay (hey-ay-ay) 
 
Now wait 
You still ain't stankin' enough for me 
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Say whoa, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
(Sing) whoa, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (put your hands up) 
Say whoa, oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
(Where my ring at?) 
Oh, oh, oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Sing (whoa, oh, oh) 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
Don't be mad once you see that he want it (I see you) 
If you like it, then you shoulda put a (ring on it) 
(Whoa, oh, oh, oh) if you like it, then you shoulda put a ring on it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
Don't be mad once you see that he want it 
If you like it, then you shoulda put a ring on it 
(Whoa, oh, oh, oh) hey 
 
I love y'all RGB Eindhoven 
 
 
 
 
 
 


