LIEDJE VAN NIKS (t+m:Gerard van Maasakkers)
Pfoe, di moet nog en da moet nog en daor moet nog wa hene
haal ik ’t nog allemaol? Waor moet ik aan beginnen.
Ik moet ons moeder bellen, wijn bestellen, rekeningen sturen,
haal ik ’t nog allemaol? Ik heb nog mer ’n uur, want
nog ’n uur dan moeten we op vakantie,
’t was nie mijn idee, in uurste instantie.
‘k Ha wel kannen zeggen; “Nee ik gao nie mee”
mer ik moest ’t toch mer doen, vur de lieve vrede.
‘k Ha wel kannen zeggen; “’k Heb ’t veulste druk”
mer ja; ge moet ook investeren in oew huwelijksgeluk, nie.
Dus wij gaon, okee, wij gaon.
Zegde gij dan mer waorhene,
Zegde gij dan mer hoe laat,
laaide gij dan mer de wagen in,
En roept mer as ge gaot.
(is ’t weer zo wijd, blijfde liever thuis)
Nee, nee, ik gao mee, ik gao mee.
Da heb ik toch gezeed, da heb ik toch gezeed,
wa heb ik nou toch honderdduuzend keren al gezeed.
Zit me nou nie op te fokken of d’r kommen brokken van.
zit me nou nie op te naaien of ge kant alleen gaon.
(’t is ook elk jaor ‘tzelfde)
O ja; nou zallen we ’t hebben, zeg, heb ik ’t weer gedaon;
Gij woudt op vakantie, en ik moest meegaon.
Da was toch zogenaamd goed vur de relatie,
Gij woudt toch tussentijds ’n evaluatie.
Nou dan (nou dan), nou dan (nou dan)
nou dan (nou dan), ooh, di wordt
niks, niks, di wordt niks, di wordt hullemaol niks
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Ik heur alleen ’t plokken van ‘nen bal op ’n batje
’t kletsen en ’t klotsen van de mensen en de zee
ik vuul alleen de zon, ’t zand, ’t windje
ik zie alleen wa blauw dur m’n wimpers heen.
’t Hee me dage gekost um te kannen wa ik doe;
niks, in allerlei gradaties.
Mee moeite laot ik los, mee moeite geef ik toe aan
niks, in zeuven variaties;
liggen en lopen, slaopen en vrijen, eten, drinken, plee
liggen en lopen, slaopen en vrijen, eten, drinken, plee.
Van de tent naor de plee, van de plee naor de zee,
van de zee naor de toffel en dan eten.
Eten gao mer moeilijk zonder wijntje of twee,
dus na een tijdje ben ik alles weer vergeten….
Waor hebben we trouwens dees fles vandaan?
Van de Super U? Nou, die kannen er wa van
Die moessen we mer ’s wa importeren,
mer we vatten er nog ene um ’t af te leren.
Schatje trouwens, sorry nog,
van d’n dag van ’t vertrek, mer ja; ge kent me toch;
ge weet ’t onderhand; ’n bietje muzikant, die leeft op z’n emotie
ge kent me onderhand; ik ben ‘ne muzikant en ik heb totaal geen notie
(da bedoel ik nou)
van de dingen um me hene as ik werk aan m’n hit,
dan heur ik hier van binnen al krek hoe ’t zit.
Ik vuul ’t aan m’n water en ik krijg gelijk,
binnen no-time ben ik beroemd en rijk (hm, hm).
Mer vandaag ben ik alleen mer jouwe vent
en da zal ik gaon bewijzen in de tent.
(Niks, niks, hullemol niks 2x)
Aach, ’t leven is zo mooi en ’t leven is zo fijn
As er 7 variaties op niksdoen zijn.
NIKS, NIKS, ’N LIEDJE VAN NIKS

