Hé bloaze
Ik zit op een bankske veur de Mc Donalds
Diene restaurant van diene kloos, ja Ronald
Ik zit op maan gemak de mense te bezien
‘k geef alle vrèwe punte, zuuvele op tien
Al mee ne kier zie ‘k ne gast noar maa droaje
En aa begin mee zaan oarmes te zwoaje
Aa es nie content, ‘k zie het an zaan smoel
Aa es ambetant en aa zoek boel
Hé bloaze, loat maa ziere gerust en loat maa chille
Het keun maa toch nie schille
Wat dadde paast, wat dadde zegt, wat dadde doet, en wat
dadde zoet wille
’t e keun maa echt nie schille
Zaan lief stoat erbaa, een geblondeerd puppemieke
Ze stoa maa te bekaaken en ze stoa te sjieke
Ze ziet er nie van de slimsten uit
Oas g”heur esses in ne veugel steekt, vliegt aa achteruit
In ne quiz zoe ze nie in de praaze valle
’t Ziet er een dwoazen uit en een kalle
z’ es scheel, z’ é gien busten en een vrie dik hol
ne meter 20 huuge, ’t es ne luulken trol
En ne luulken trol stoat er uuk neverst heur
Een kalf van ne gast, en ne gruuten blageur
Aa droag nen t-shirt, ne blèw en zwarte
Giene noagel veur aan zaan gat te scharte
Zaanen oasem es de lucht aan ’t vervuile
Aa zoe beter binne blaave mee ezuu een muile
Aa é nog 3 tande, 2 gele en ne rotte
’t es precies een schietkroam, zaan totte
Hé bloaze, loat maa ziere gerust en loat maa chille
Het keun maa toch nie schille
Wat dadde paast, wat dadde zegt, wat dadde doet, en wat
dadde zoet wille
’t e keun maa echt nie schille
Hé bloaze, hé dwoaze bloaze…
Der zijn toch van die mense…. Ge zoet ze ’t broebelschaat
wense
En aa é tons nog kuure, sebiet nen trok op zaan fuure

