
Moeste deftig liere klappe, of toch, dammû verstoan

Moeste noar de Gantoise in ploatse van noar club Brugge goan

Tons schrappe’k Bruggelinge kluute uit het stedelaak belaad

En vinde ‘k het al minder irg dadde ne West-Vloamenk zaat

 

Oas ge nie mier veur Watteeuw moar veur ne Gentenirre stemt

Oas ge nie mier in û boers moar in het Gents wurtolt en memt

Zaad ûwe sjawl van KVO en dat onnuuzel accent kwaat

Tons vinde’k het al minder irg dadde ne West-Vloamenk zaat

 

Nen iemer medeklinkers kraagde zuu van maa cadeau

En begin moar al te trainen op ‘vrie waas’ en ‘ja hallo’

“och gaa treute”, “druuge preute” en oas ge da tons allemoal keunt

Es ’t er niemand die û nog ’t verblaaf in onze stad mis-jeunt

 

Moar oas ge klapt van ‘te vuvv’n’ oast em om ‘te vaave’ goat

En oas ge klapt van ‘de wuvv’n’ oas’t over ‘waave’ goat

Tons è’k liever dadde ûwen taad in onze stad nie rekt

Helpe’k û mee û valieze, è’k liever dadde vertrekt

 

 

 

 

 

 

Oas g’û aanpast meugde kome, zoekt een lief en kuupt een huis

Gentenirs zaan waaze mense, ja ge voelt û hier rap thuis

Moar we zaame chauvinistisch en vrie pruis op onze stad

Dus doe gelaak tewaa of ’t es ne schup onder û gat

 

Nen iemer medeklinkers kraagde zuu van maa cadeau

En begin moar al te trainen op ‘vrie waas’ en ‘ja hallo’

“och gaa treute”, “druuge preute” en oas ge da tons allemoal keunt

Es ’t er niemand die û nog ’t verblaaf in onze stad mis-jeunt

 

W’emme hier niets tege nen Turk ne Marrokkoan of tzelfs ne Woal

Moar oas ge zievert, stuur’m û were noar û West-Vloams boerenhol

Dus doet da struut van tussen û tiene, loat û kloefen in û durp

En zie moar dadde ziere van ne Kaazer Koarel slurpt!

 

Dus oas ge deftig liert te klappe, en oas g’ons uuk verstoat

Oas ge noar de Gantoise in ploatse van noar club Brugge goat

Tons schrappe’k Bruggelinge kluute uit het stedelaak belaad

En vinde ‘k het al minder irg dadde ne West-Vloamenk zaat

Tons schrappe’k Bruggelinge kluute uit het stedelaak belaad

En vinde ‘k het al minder irg dadde ne West-Vloamenk zaat!

Minder irg (een warm welkom aan alle West-Vlamingen in Gent)

Info & boekingen: kurt@biezebaaze.be l www.kurtburgelman.be


