
Aonbod en vroag	 	 	 	 	

Dur lijkt iets aon de hand, mi ons redelijk verstand,
Of we gekker worden elleken dag,
En hoe meer da we wete, des te meer we vergete,
En we raken er steeds weier wir vanaf.

We houwen allus in de gate, want wa is nou de mate,
En maar keke, wie du gut verkeerd, 
Want dur moete koppen rolle, dan pas leve we ten volle,
Kan ut zèn, da me da nie in’tresseert? 

	 Lieverd, ik wil het graog, hoop dat ut kumt vandaog,
	 Het leven is nie alleen mar, aonbod en vraog.

Filosoferen en almaar prakkezeren,
Over mensen waar ik echt um geef,
‘t is me overkome, dè un eind kumt aan mun dromen,
Het wordt tijd dat ik alles wir beleef.

We zijn zo mateloos verwend, denkt alleen nog aan de cent,
En dat gu den hele tijd zo mar dur,
En ik kan maar niet begrijpe, dat ons hart gu bezwijke,
Want dè mag toch niet, da da zo mar gebeurt.

	 	 Als onderweges het langsoam eenzaam wurdt, 
  Ge vìndt me hier,
	 	 Maar schat, witte nie waor ik ben,
  Ik zal er zèn, jaaah...

Ut is nog niet zo simpel, oewe kop zit vol met rimpels,
Steeds wanneer ge wir de vurzitter bent,
En dan nimde mar besluiten, naor ut draagvlak kunde fluite,
..Doe toch es een bietje rustig aon!



En ik zit hier mi mun cijfers, en ook mi heel veul twijfels,
En gij vraogt dan: “krijg de alles nog wel rond?”
En dan blijfde mar proberen, wanneer zal ik nou es lere,
Om gewoon te late komme, wa’t er kumt.
 
Ge zuukt ut mar uit, ja ...
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