
Racoon-Oceaan         (Pop) 
 
Er is verrekte veel te zeggen 
En te liegen nog veel meer 
Heel veel bagger bloot te leggen 
Al doet het graven nog zo'n zeer 
Ik ben een eikel maar ik leer 
 
Een oceaan om in te vluchten 
Nooit jaloers te hoeven zijn 
Liefde om je hart te luchten 
Een oceaan 
Hoe lekker zou het zijn 
 
Was er iets waar ik om wenste 
Voordat de put droog kwam te staan 
Dan was het lang zullen ze leven 
Familie waar ik veel van hou 
En voor wie ik sterven zou 
 
Een oceaan om in te schuilen 
Nooit alleen meer hoeven zijn 
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen 
Alsjeblieft 
Het leven jaagt geen angst meer aan 
Ik heb al zo ver moeten kruipen 
Het laatste stuk zal ook wel gaan 
Tot ik ga staan 
 
Een oceaan om in te vluchten 
Nooit jaloers te hoeven zijn 
Liefde om je hart te luchten 
Een oceaan 
Alleen van mij 
 
Een oceaan om te verzuipen 
Een dag of wat een held te zijn 
Laat die ander nu maar kruipen 
Een oceaan 
Vol tranen is van mij 
Alleen van mij 
  



Jeugd van Tegenwoordig – Sterrenstof         (Urban) 
 
Uhu-um, jeu, uh 
Nou kijk je gappie leeft zoet als een sappie 
Ballin' ook al was mamma altijd wappie 
Een goed begin is het halve werk 
Maar een goed begin is maar de helft 
De tweede helft, maar ikke hoef geen help 
Efelien was elf, ik deed alles zelf 
Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv 
En ik lach in mezelf want de sletten ik breng 
Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken 
Alle dikzakken willen op me lijken 
Maar broeder, vergeet dat ding 
Stap opzij, ze wil een handtekening 
 
Kaleidoscoop in z'n oogst 
Ik kijk omhoog, m'n pupillen worden groot 
De wereld is weer plat ja 
Op je bolle bips na 
Golflengte afstand 
Van je hemellichaam 
Ze is van spectrale klasse 
Ooh, onaardse krachten (yeah) 
Losgebarsten toen ze naar me lachte 
Je kijkt terug in de tijd 
Als je naar d'r kijkt 
Ja ze is praktisch 
Internagelaktisch 
Sorry als ik overdrijf 
Zelfs als ik naar boven kijk 
Zelfs als ik ooit deadde ben 
Dan weet je dat ik ergens ben 
Dan ben ik alsnog, in de lucht als sterrenstof 
Dan ben ik loesoe in de sky met diamonds om m'n nek bitch 
Diamonds om m'n nek 
Loessoe in de sky met diamonds om m'n nek bitch 
Diamonds om m’n nek. Diamonds om m’n nek. Diamonds om m’n nek. Diamonds om m'n nek 
 
Vroeger was Young Yayo alleen nog maar Young 
Geen rapcentjes, geen tapen, geen stang 
Totdat hij uit het niks op tv kwam 
Ineens changde z'n hele leven, bam 
Shows in het weekend, geld op de bank 
Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan 
Hij wilde proeven van elke soort drank 
Men probeerde hem te zeggen hij was telkens zo lam 
En na een tijdje zat ik crazy in de put 
Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck 
Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug 
En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs 
Ik heb m'n Moccaprinsesje op m'n bankje 
Stemklankje, brengt nog steeds brood op 't plankje 
Soms denk ik terug, hef m'n drankje 
Met de sterren in de lucht ik zeg dank je 
 
De wereld is weer plat ja 
Op je bolle bips na 
Golflengte afstand 
Van je hemellichaam 
Ze is van spectrale klasse 
Ooh, onaardse krachten (yeah) 
Losgebarsten toen ze naar me lachte 
Je kijkt terug in de tijd 
Als je naar d'r kijkt 
Ja ze is praktisch 
Internagelaktisch 



Sorry als ik overdrijf 
Zelfs als ik naar boven kijk 
Zelfs als ik ooit deadde ben 
Dan weet je dat ik ergens ben 
Dan ben ik alsnog, in de lucht als sterrenstof 
Dan ben ik loessoe in de sky met diamonds om m'n nek bitch 
Diamonds om m'n nek 
Loessoe in de sky met diamonds om m'n nek bitch 
Diamonds om m’n nek. Diamonds om m’n nek. Diamonds om m’n nek. Diamonds om m’n nek 
  



The Wiz – Nieuwe Dag          (Musical) 
 
zeg het allemaal voort 
de lange weg omhoog begint vandaag 
het komt allemaal goed 
geef de boodschap door van hoog tot laag 
we zijn allemaal moe 
maar we beginnen met een schone lei 
als je allemaal vecht  
dan is de lange nacht voorgoed voorbij 
zie hoe het waait 
hoe de regen op de velden valt 
voel op je huid 
hoe het zonlicht uit de hemel knalt 
 
kijk dan - voel dan - huil en lach 
goeiemorgen nieuwe dag 
klinkend als een mokerslag  
goeiemorgen nieuwe dag 
 
geef het allemaal door 
hoe het moet en hoe het anders kan  
leg het allemaal bloot  
daar word de hele wereld beter van 
hee hallo! 
we zullen samen in de branding staan 
brother, yo! 
en met z'n allen door de stormen gaan 
in harmonie 
omdat we allemaal het zelfde zijn 
nu zij we vrij 
en voor niemand is het huis te klein 
kijk om je heen 
wees een heel klein beetje kleurenblind 
dan zul je zien  
hoe d'r een fonkelnieuwe dag begint 
 
kijk dan - voel dan - huil en lach  
goeiemorgen nieuwe dag  
klinkend als een mokerslag 
goeiemorgen nieuwe dag 
 
geef het allemaal door  
hoe het moet en hoe het anders kan  
leg het allemaal bloot 
daar word de hele wereld beter van 
hee hallo! 
we zullen samen in de branding staan 
broter, yo! 
en met z'n allen door de stormen gaan  
in harmonie 
omdat we allemaal het zelfde zijn 
nu zijn we vrij 
en voor niemand is het huis te klein 
kijk om je heen 
wees een klein beetje kleuren blind  
dan zul je zien 
hoe d'r een fonkel nieuwe dag begint 
 
kijk dan - voel dan - huil en lach 
goeiemorgen nieuwe dag 
klinkend als een mokerslag  
goeiemorgen nieuwe dag 
kijk dan - voel dan - huil en lach  
goeiemorgen nieuwe dag 
klinkend als een mokerslag  
goeiemorgen nieuwe dag 



 
Heidevolk – Winter Woede         (Metal) 
 
Ik sterf van de honger 
Na de oorlog liep ik doelloos rond 
Bevroren lijken 
Ooit gezworen te vechten voor dit land 
 
Trouw gezworen, vecht in winter woede 
Eer verloren, roof in winter woede 
 
Ik stroop de bossen af bij nacht 
Verschuil mijn buit voordat de wolven mij grijpen 
Mijn eer verloren, 
om de dood te ontwijken 
 
Ik houd mij schuil 
Wachtend op het slachtoffer dat komt 
Bevroren handen 
Toch in staat te vechten op leven en dood 
 
Trouw gezworen, vecht in winter woede 
Eer verloren, roof in winter woede 
 
Ik roof in bos en stad bij nacht 
Verschuil mijn buit voordat de soldaten mij grijpen 
Eens trouw aan 't volk 
Nu besteel ik de rijken 
 
Eens trouw aan het volk vechtend voor eenzelfde macht 
Nu meesters van het woud, de schaduwen der nacht 
Gedwongen te roven onder een bleke maan 
Drang te overleven en de winter woede te doorstaan 
 
Trouw gezworen, vecht in winter woede 
Eer verloren, roof in winter woede 
  



Tino Martin – Alles        (Smartlap 2019) 
 
Ik gaf je m'n hart, onvoorwaardelijk 
En ik vroeg jou niks terug. 
Maar toch bleef ik hopen, op dat kleine beetje. 
Een beetje liefde en een steuntje in mijn rug. 
Jij maakt de fouten en ik was de dupe. 
Je zag niet hoeveel ik voor je deed. 
Want jij was druk bezig, je voor me te schamen. 
Dan ben ik liever, veel liever alleen. 
 
Jij was mijn alles 
Ik deed alles voor jou 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
Ik gaf je alles 
Jij was alle voor mij 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
Nu is het voorbij 
 
Ik liep op mijn tenen en ik bleef maar hopen 
Ik speelde jouw spel veel te lang 
Ik had mijn gebreken, was niet altijd open 
Maar ik was wel eerlijk wat ik van jou niet zeggen kan. 
 
Jij was mijn alles 
Ik deed alles voor jou 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
Ik gaf je alles 
Jij was alles voor mij 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
 
Ik kan razen 
Ik kan tieren 
Ik kan op m'n kop gaan staan 
Maar dit was het, ja dit was het 
Ik laat jou nu gaan 
 
Jij was mijn alles 
Ik deed alles voor jou 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
Ik gaf je alles 
Jij was alles voor mij 
Maar dat was niet genoeg 
Nee dat was niet genoeg 
Want nu is het voorbij 
 
 
 


