
(oh, oh, oh, oh)
Ik lach de wearld too

En zing mien twiefels vot
(oh, oh, oh, oh)

Ik goa wier ‘s ’n moal op pad
Met völ plezeer en met n’n lach

Vrie’j weé’n
Ik mag zo geerne vrie’j wéén

Vrie’j wéén
‘T leefst elken dag

Ik wil noe zo geerne vrie’j wéén
Zoonder zorgen vrie’j wéén

Vrie’j wéén
Aaltied as ’t mag

En ik goa d’r oet
En ik maak plezeer

En dan daans ik en ik lach
Ellek uur elken dag

Vrie’j weé’n
Ik mag zo geerne vrie’j wéén

Vrie’j wéén
‘T leefst elken dag

Ik wil noe zo geerne vrie’j wéén
Zoonder zorgen vrie’j wéén

Vrie’j wéén
Aaltied as ’t mag

Ik wil noe zo geerne vrie’j wéén.

Mien ziede fiene hoare
Waeit moonter in de weend
De zun schient machtig mooi 
Mangs
Zo bliede as ’n keend
En alleman is löstig
Ze zegt mie’j goeiendag
Ze lacht mie too
Ik lach terug
’T is n’n mooien dag

(oh, oh, oh, oh)
‘T geet mangs alle kaanten op
(oh, oh, oh, oh)
Dat maakt geels niks oet
Wie goat gewoon verdan as aait
Vrie’j weé’n
Ik mag zo geerne vrie’j wéén
Vrie’j wéén
‘T leefst elken dag
Ik wil noe zo geerne vrie’j wéén
Zoonder zorgen vrie’j wéén
vrie’j wéén
Aaltied as ’t mag
En dan leefst elken dag

Mangs deenk ik wier an vrooger
Too was ik noch zo klean
Geröstigheid en waarmte
Dat kon zo heerlik wean
Noe bin ik dan wat grötter
En dat behaagt mie good
Ik kan noe leuke dingen doon
Dat gef mie’j willemood
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Vriej wéén
Ik wil allenig vriej wéén
Leefde
Leefde keump ooit
Ik wil noe allenig vriej wéén
Zoonder zorg vriej wéén
Leefde
Leefde keump ooit
En ik daans en ik lach
En ik kom oe an ‘t lief
Veur ’n uur, veur n’n nacht
Mear ik deank nich dat ik bliev

Vriej wéén
Ik wil allenig vriej wéén
Vriej wéén
Leefde keump ooit
Ik wil noe allenig vriej wéén
Vriej wéén
Zoonder zorg vriej wéén
Leefde
Leefde keump ooit
Ik wil noe allenig vriej wéén

Mien ziede fiene hoare
Vaalt weeld langs mien gezicht
Aamper achtteen joare
Mear zovöl oalder in dat lecht
Alleman daanst um miej hen
Mear gene keump kot biej
Meschien 'n uur
Meschien n'n nacht
Mear aaltied blief ik vriej

(oh, oh, oh, oh)
Tötdat smons miej wier nieje kaansen brengt
(oh, oh, oh, oh)
Zal ik nöagst oe stoan
Mear keump moargns zal ik goan
Vriej wéén
Ik wil allenig vriej wéén
Leefde
Leefde keump ooit
Ik wil noe allenig vriej wéén
Zoonder zorg vriej wéén
Leefde
Leefde keump ooit
As ik nich maer vriej wil wéén

Mangs bin ik bang en eanzaam
En oan ik wier noar toon
Geröstigheid en wöarmte
En n’n vaderliken zoen
Mear ik wil leaven preuven
Zoonder reagels of gezag
Juust al dee dinge doon
Dee bekaant ginnen aander mag

(oh, oh, oh, oh)
Ik lach de wearld oet
En daans mien twiefels vot
(oh, oh, oh, oh)
Verkikkerd kiek ik oe an
Mear as ie meer wilt zal ik goan

VRIE’J WÉÉN
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Joa, t is tied (vertel ‘t de leu, zaand eroawer)
Wow, t is tied (vertel ’t de leu, zaand eroawer)
Hé, ’t is tied (vertel ’t de leu, zaand eroawer)
Jong, jong, jong (vertel ’t de leu, zaand eroawer)
Joa, vertel ’t de leu, mien jong (vertel ’t de leu, 
zaand eroawer)

Werd wies en kiek waj doot met mie!

Wies! Wies! Wies! Wies! 
Werd wies.
Wies! Wies! Wies! Wies!

Oh, werd wies!
Kiek noe toch waj doot met mie
Joa, werd wies! 
Maak de kop leug, loat oe zealm vrie
We goat wierum, wie goat wierum
Loaw teruggoan noar dee jaor’n
Ie war’n veur mie ’n vrömdn
Zo gloepens greun achter de oar’n.

‘k Heb nich leert, bin gen dokter, 
maar zeker ok gen blood
Want ie hooft ja geels nich klook te wean
’t Is kats duudlik wat ie doot

Wies
Kiek noe toch waj doot met mie
Joa, joa! Wies!
Maak de kop leeg en loat oe zealm vrie

Vrie wean! Vrie wean! Vrie wean! Vrie wean!
Vrie wean! Vrie wean! Vrie wean! Vrie wean!

Hey, denk t erum, jong, denk t erum

D’r is van all’ns daj mie kunt vroag’n
Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks
Ik woll mien leamn better’n 
Maar wat mök doon as ie niks fikst

Hey, wies, kiek noe toch wat doot met mie
Joa, werd wies, maak de kop leeg, 
loat oe zealm vrie

De leu dee nemt oe bie de been
D’r is n bult bla-bla
Ze et oe gern de kees van t stoet
Dus, hoal de hassens bie mekaar 

Joa, wies, kiek noe toch wat doot met mie
Joa. Wies!
Maak de kop leeg, loat oe zealm vrie

WIES!
Ik mis oe
En ie mist mie
Aw mekaar nich hadd’n
Dan was de vroag: Wat noe?

Joa, joa, werd wies, jong
Denkt er um, waj toch doot met mie

Tekst: Nathalie Baartman oet Boorn
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Vriejheaid… Iej munn eerst geewn vuur a’j wat nemt
Vriejheaid… Iej munn eerst geewn vuur a’j wat nemt

Ik loat oe neet valn
Ik geef oe echt neet op
Hebt mer vertrouwn in dat geluud
Het is ’t ennigste goo ding’wa’k heb
Ik loat oet neet valn
Ach too, geewt miej neet op
Umda’k oe zo gloepens gearn wil hooldn… dat wi’k

De tied den weet ‘t, ik was nog mear nen potnöt (’n 
jungske)
Wusse neet wa’k eagenlijk wol wean
Ik kon an elken vinger wal tien meaks kriegn
En ‘k dache dat dit mooi genog zol wean
Um alns te winn. Nog mooier wean!
Mooie klear’ en belangriek wean
In kiekerd stoan op oew TV
Mer vandaag wa’k doo is neet oké
Oh nee
‘k Deank dat niks gelukkig maakt, ach nee  

Ik deank da’j toch iets zoln mutn weetn
‘k Deank dat ook tied is um te weetn
Der is heel deep biej miej van binn
Der is heel wat aans wa’k nog mut winn
Zet oew portret trug’ in de liest
En zingt in ’n reagn as nen artiest
Ik vroag’: ach begriept miej dan 
Mangs maakt de klear’ toch neet de man

Alles wat oons steet te doon nou
Is dizze leugens tot woarheaid maakn, heel gauw
Alns wat wiej mut zeen
Is da’k nit lenger biej oe heur
En iej heurt neet biej miej

Vriejheaid…iej mut eerst geevn vuur a’j iets nemt
Vriejheaid…iej mut eerst geevn vuur a’j iets nemt

De tied weet da’w zeker wille maakn, kearl
Wat nen kick, iej möatje en ik 
Wiej hadn alns gloepens good op de rails, kearl
Wiej leawn toch in nen machtigen dreum
Wiej wunn een match
Veundn alles best
‘k Gung wier noar ’t hoes met nen niejn look
Veur de kearls van MTV
Mer op dit moment is mien maneer van doon kats aanders
Oh joa!
Nou maak ‘k miezelf volslaagn gelukkig    

Ik deank da’j toch iets zoln mutn weetn
Ik deank ’t is tied um dingen te vergeetn

Der is heel deep biej miej van binn
Der is heel wat aans wa’k nog mut winn

Zet oew portret trug’ in de liest
Deankt neet da’k miej alsnog bewiest
‘k Zeg in mien hert: begriept miej dan 

Mangs maakt de klear’ toch neet de man

Alles wat oons steet te doon nou
Is dizze leugens tot woarheaid maakn, heel gauw

Alns wat wiej in mut zeen
Is da’k nit langer biej oe heur

En iej heurt neet biej miej

Vriejheaid…iej mut eerst geevn vuur a’j iets nemt
Vriejheaid…iej mut eerst geevn vuur a’j iets nemt

Kiek toch! ’t Zut ‘r oet as ‘n weg noar ’n hemmel
Mer ’t veult veural as ’n helleweg

A’k ‘s wus an watveur kaant de botter zat
Dan heul ‘k het mes good vast

Zat ik miej vuur ’n aander plaatje
Dat alman kocht ‘t det weet’k vast

Mer a’j het gat oplicht
Ze weet dat toch. Allicht

Misstapn van onvergetn gewicht

Da’s al wa’j hebt

‘k Zeg ‘t oe, da’j ’t hebt

Da’s al wa’j hebt…um te veraandern

En noa al dit gedoo
Ma’k hopn: begriep miej dan

Mangs maakt de klear’
nét neet de man

Ik heche an mien vriejheaid
Mag’k neet weazen wa’j van miej wilt

En altied goat dee dingen zo
Doot ’n bombak (masker) of

‘k Wil alleen’ mer léávn

VRIEJHEAID
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