
	
	

 
 
 
 

Ik misse Filip Watteeuw 
 
Menier den docteur… 
 
Ik misse maan moate van ons voetballokal 
Den docteur zaa”menier, dat es guul normal” 
Ik misse maan peintses op café 
Den docteur zaa tege maa “dat es uuk ok” 
Aa zaa “volgest maa es ’t er niets mis” 
“volgest maa zaade gaa zuu gezond of ne vis” 
 
Ik zaaje “jamoar docteur, ge goat maa iets moete schraave” 
“want ik misse ’t stad mee al die schuune Gentse waave” 
“ik komme niemier buite, ‘k ben zuu wit of een spuuk” 
den docteur zaa ‘’t es normal, nen ander é dat uuk” 
“Moar menier den docteur, ‘k zit mee ’t probleem van den 
eeuw… 
Ik misse Filip Watteeuw” 
 
Ik misse Filip Watteeuw, yeah! 
Ja, ’t goa nog beginne snieuwe 
Ik schiete wakker en ik zwiete maa rot 
Ik mis diene groene… mens…  
 
Den docteur zaa tege maa “ge moet direct noar de spoed” 
“die ziekte moe zuu rap meugelaak uit û bloed” 
“’k è al vele gezien moar dat es vried” 
“veur da ’t irger wordt, goa ‘k operere subiet” 
“Oam ons zieren hoaste, zaame nog op taad” 
ik zegge “wacht, docteur, ‘k è ’t nog nie al gezaat” 
 
“k kraag al draa weke gien boetes, da begint te knoage” 
“doar zitte’k maa guul den dag in op te joage” 
“der es al weken niets verboden of afgeschaft” 
“ik raaje deur de LEZ en ‘k worde nie gestraft” 
“en wat da’t er uuk vrie op maan zemels wirkt… 
Ik mis uuk Mathias De Clercq 
 
Ik misse Mathias De Clercq 
Dat es verschrikkelaak moar ik èwe maa stirk 
Het doe wa ziere en ’t begint te pieke 
Ik misse da Blèw… burgemiesterke… 
En… 
Ik misse Filip Watteeuw, yeah! 
Ja, ’t goa nog beginne snieuwe 
Dat èw maa uit maane sloap 
Ik mis diene groene… politieker…  
 
Menier den docteur… help maa! Help maa!! 
 
 


