
Heinoos

Høken in de tent! 
Tekst: R. Keizer Muziek: Heinoos/Flogging Molly Album: Kloar! (2018)

Ik wet nog goed ik was zo’n negen joar

En toen zag ik die band

Ongeschoren, lange heure

En zongen in ’t dialect

’T greep mien vast en liet niet meer lös

Ik was totaal van slag

En mien moeder vroeg zich steevast af

Wat ik toch in die kerels zag!

Kippenvel van ’t Haan gekraai

Eerste tonen van de band

Mien heufd zit vol herinneringen 

An ’t Høken in de tent! 

An ’t Høken in de tent! 

Ze waren jong en gingen Oerend Hard

Een schok ging deur ’t land

Ze spølden völ , maakten hoop kabaal

En stonden wekelijks in de krant

’T greep mien vast en liet niet meer lös

Dit was wat ik wol

Muziek zoals ik sprak en dacht

En ze spölden Rock ’n Roll!

Kippenvel van ’t Haan gekraai

Eerste tonen van de band

Mien heufd zit vol herinneringen 

An ’t Høken in de tent! 

An ’t Høken in de tent! 

Alie, Marie en Dorien

Die he’w al een tied niet gezien

Moar ’t Høken geet deur, ook zonder eur!

Een klein betje anders misschien

Wat hef ’t völ gebracht

’T gaf plattelanders kracht

Mien heufd zit vol herinneringen

An ’t Høken in de tent

Kippenvel van ’t Haan gekraai

Eerste tonen van de band

Mien heufd zit vol herinneringen 

An ’t Høken in de tent! 

An ’t Høken in de tent! 
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Heinoos

Wat is het mooi 
Tekst: R. Keizer Muziek: Heinoos Album: Kloar! (2018)

Ik zit achter mien huus
En de zon die brand der op
De eerste stralen van ’t joar

Licht ’t hele bos weer op.
De vogels zingt ’t hoogste lied
Moar der geet geen één geliek

’t Klinkt alleen wel donders mooi
Dus dat stoort mij dan weer niet

Uut de koelkast trek ik een fles Rosé
Wat stukken worst en een plak kaas

Ik duik weer snel de hangmat in
En doe geen flikker meer vandaag.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Ik roek de geur van vers gemaaid gras en opgeschud hooi.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Een betjen zon dat dut de mens goed, de zommer is mooi!!!

’t Lóp tegen de oavond
En der is geen zuchtje wind

Ik pak mien fiets, goa richting dorp
’t eerste zommerfeest begint.

Luie Evert die zakt langzaam weg
Achter de horizon

Zien laatste stralen zwaai ik uut
En ik denk: “Tot morgen zon!”

In de verte zie ik de tent al staon
Met meters licht van boom tut boom

Op zo’n  super zomer oavond
Is Cupido mien suuker oom.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Ik roek de geur van vers gemaaid gras en opgeschud hooi.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Een betjen zon dat dut de mens goed, de zommer is mooi!!!

Ooh koperen ploert, mien zonnestraal
't mooiste seizoen van allemoal

As ij der weer bunt, maak ij mien blij
Ooh zommer blief toch bij mij.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Ik roek de geur van vers gemaaid gras en opgeschud hooi.

Oooh oooh, Wat is ’t mooi
Een betjen zon dat dut de mens goed, de zommer is mooi!

Wat is ’t mooi
Oooh oooh, Wat is ’t mooi 
Oooh oooh, Wat is ’t mooi

De zommer is mooi
Oooh oooh, Wat is ’t mooi

Een betjen zon dat dut de mens goed, de zommer is mooi!
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Heinoos

Vliegtuug van papier 
Tekst: R. Keizer Muziek: Heinoos Album: Kloar! (2018)

Ik zit hier heel alleen, ooh wa-j moar hier.
‘t Is al laat, ver oaver half vier.

De krant he’k  uut, alles ’t zelfde wear
Alleen moar oorlog, of zie stekt mekare near.

Dus bouw ik mij een vliegtuug van papier.
De wind die blaast ‘m straks noar ow toe

In ’t Engels schrief ik op “I love you ” 
Boodschap op een vliegtuug van papier.

Ik zit in één of ander drink lokaal
Geen gezellig licht, alleen TL

De mensen die der zit  die kiekt mij an
Bun i-j hier vremd, en woar kom i-j toch vandan!

Dus bouw ik mij een vliegtuug van papier
Geen verveling, moar met doel.

Ik schrief op: “Doe mij moar wijn en bier!”
Boodschap op een vliegtuug van papier

A-j iemand iets vertellen wilt
Of een doodgewone vroag

Bericht in een fles, per zee of rivier.
’t Kan ook per wind, met mien vliegtuug hier

Dus bouw ik mij een vliegtuug van papier.
De wind die blaast ‘m straks noar ow toe

In ’t Engels schrief ik op “I love you ” 
Boodschap op een vliegtuug van papier.
Boodschap op een vliegtuug van papier.
Boodschap op een vliegtuug van papier.
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Heinoos

Schroeten 
Tekst: R. Keizer Muziek: The Maverics /Heinoos Album: Kloar! (2018)

Ik heb van alles al gedoan in dit korte leaven
Heb zeven zeeën gezien, en doar de zon onder zien goan

Heb Mandela en de Paus een hand gegeven
Ik was de lucky loser die Krajicek hef versloan!

Ik heb altied geluk, niks zit mien tegen
Tegenslag of pech dat ken ik niet

Ik blief altied dreug, ook al is der reagen
Deur mien ging de paraplufabriek failliet

Ik bun de ideale mens op aarde
Een volgens protocol gemaakt ontwerp

Een mens van ongeschatte hoge waarde
Positivisme is mien handelsmerk

Ik bun de goede kant, van al het slechte
Het gold wat overblef in een vergiet

De beste schoonzoon die-j ow moar kunt wensen
Ik bun roomser dan de vroomste Katholiek

Ik bun de meest begeerde man op aarde
Oh  ik bun zo, ik bun zo, ik bun zo geliefd

Ik sprek vloeiend alle wereldtalen 
Vroag ie mij ken ie Frans dan zeg ik : “Oui oui oui oui oui oui “ 

Al löp mien leavensweg zo oaver rozen
Een liefde in mien  leaven vond ik niet.

Nog nooit, hef der één veur mij gekozen
Moar dat ligt toch niet aan mij, dan zal toch niet…

Ik zeg altied:”What you get is what you see!”
Zo’n keerl as mij, wie wil dat now niet!!!
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Heinoos

Goa niet weg
Tekst: R. Keizer/E. van 't Holt Muziek: Heinoos Album: Kloar! (2018)

Zo vaak geproat, zoveul probeert, wij kwamen der niet uut
Ie hadden ow keus al lang gemaakt, ie vuulden ow misbruukt

Ik vroag ow, te blieven, ie zegt van: “Ik probeer!”
Ik zie da-j vecht, moar zie weinig kansen meer

Ik heur ’t in ow stem, ie knokt ie vecht
Moar wat ie ook probeert, ’t kump niet terecht

Ooh mien liefste goa niet weg

Nog volop in ’t leaven stoan, zo stark as een beer
Compleet op eigen benen, moar opens wil ’t niet meer
Niet klagen, moar deurgoan, ie zegt van: “Ik probeer!”

Wij ziet ow pien, en dat dut onmundig zeer! 

Ik heur ’t in ow stem, ie knokt ie vecht
Moar wat ie ook probeert, ’t kump niet terecht

Ooh mien liefste goa niet weg

Ik heur ’t in ow stem, ie knokt ie vecht
Moar wat ie ook probeert, ’t kump niet terecht

Ooh mien liefste goa niet weg
Ooh mien liefste goa niet weg

Ooh mien liefste goa niet ...
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Heinoos

Vandaag
Tekst: R. Keizer Muziek: Heinoos Album: Kloar! (2018)

A-j bekiekt wa-j doet in ow leaven.
Ij doet wa-j doet, wa-j doet, doe-j goed.

Ie spolt in een team, moar bunt altied reserve.
En a-j dan eens scoort, is ’t in eigen doel

Vandaag, Bunt wij hier um feest te vieren.
Vandaag, stoat wij gebroedelijk noast mekaar.

Vandaag, drea-jt alles hier um iederene.
Vandaag,….vandaag is iedereen speciaal!

I-J bunt een held, ja zelfs legendarisch.
I-J vuult ow vaak The King of Pop.

I-J wet heel goed wat een luchtgitaar is.
Want doar spol ij dagelijks op….

Vandaag, Bunt wij hier um feest te vieren.
Vandaag, stoat wij gebroedelijk noast mekaar.

Vandaag, drea-jt alles hier um iederene.
Vandaag,….vandaag is iedereen speciaal!

IJ hoeft geen bijzonder mens te zun,
Links, Rechts of radicaal.

Moar blief vooral ow zelf dus
En sprek ow eigen taal!

Vandaag, Bunt wij hier um feest te vieren.
Vandaag, stoat wij gebroedelijk noast mekaar.

Vandaag, drea-jt alles hier um iederene.
Vandaag,….vandaag is iedereen speciaal!
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Heinoos

Lieve Lieveling
Tekst: R. Keizer / M. Mepschen Muziek : America/Heinoos Album: Kloar! (2018)

Ik zal ’t ooit wel goan proberen
Moar ben nou te depressief 

‘K slenter doelloos deur mien huus hen
Trek mien kleren van ’t lief

Ik wil niet knielen veur ’t Altaar
Doar veur heb ik nog geen tied
Dat ij doarum bij mij weg bent

Snap ik niet

En ik blief moar an ow denken
Lieve lieveling van mien

Zonder ow kan ik niet leaven
Moar veur eeuwig is zo’n tied

Ik bun altied onbereikbaar
Goa te vaak mien eigen weg

Moar elk woord kump uut mien hart
Als ik iets zeg

Ik leg mien handen um ow middel
Vlij ow zachtjes ergens neer

Hol van mien een heel klein betjen
Da-j loat zien da-j mien waardeert 

Want ij kunt niet net doen,
Of ’t niks is, da-j ’t niks vind

En ik blief moar an ow denken
Lieve lieveling van mien

Zonder ow kan ik niet leaven
Moar veur eeuwig is zo’n tied

Ik bun altied onbereikbaar
Goa te vaak mien eigen weg

Moar elk woord kump uut mien hart
Als ik iets zeg

Ik leg mien handen um ow middel
Vlij ow zachtjes ergens neer

Hol van mien een heel klein betjen
Da-j loat zien da-j mien waardeert 

Want ij kunt niet net doen,
Of ’t niks is, da-j ’t niks vind

Hoehoekandah, hoehoekandah
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Heinoos

Geen stuuver meer weerd
Tekst: R. Keizer Muziek : Nathaniel Rateliff & The Night Sweats/Heinoos Album: Kloar! (2018)

Schat ie draait d’r um hen
Dit kost te völ tied

En ie doet zo vremd
Zo ken ik ow niet

Goed, ik doe mien best
Hey, Moar de duvel is sterk

Ik geef iedereen de schuld, behalve mienzelf 

Wat ok een ander zeg
Dat is niet belangeriek

Ach, kom op dat meen i-j toch niet
Ik bun niet zo slecht

Hoe hoger ik klim
Hoe harder ik val

Loat mien hier niet achter, loat mien niet alleen
Want dan bun ik niks weerd

Nem now de tied
Haal ow voet van de rem

Oh geef ut now toe
Ie heurt toch bij mien

Al dat gedraal
Gezwets en gezwam

En kom op en zeg ‘t now
Da-j blieft bij mien

Wat ok een ander zeg
Dat is niet belangeriek

Ach, kom op dat meen i-j toch niet
Ik bun niet zo slecht

Hoe hoger ik klim
Hoe harder ik val

Loat mien hier niet achter, loat mien niet alleen
Want dan bun ik niks weerd

Ooh wa’k ok probeer
Ik mot en ik zal

Loat mien  hier niet achter, loat mien niet alleen
Dan bun ik niks weerd

Ik zeg ‘t now nog één kear
Ik wil ow now…deerntjen!

Loat mien hier niet achter, loat mien niet alleen
Dan bun ik niks weerd

Dan bun ik niks weerd
Geen piep tabak weerd
Dan bun ik niks weerd

Geen stuuver mear weerd!
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Heinoos

Eendagsvlinder
Tekst: R. Keizer Muziek : Heinoos Album: Kloar! (2018)

In een wonderschoon dorp, heel rustig en vree.
Geen roazend verkeer, alleen grazend vee.

Tussen weiers en akkers, vuult ’t volk zich vertrouwd
In disse zee van rust word een feesttent opgebouwd.

Want één keer per joar steet ’t dorp op zien kop.
Dan trekt de bevolking noar de tent in ’t dorp.
Een stemmingsorkestje, die spolt wat ’t kan.
Lange tafels in rijen, en toen schoof ze an.

Een blonde verschijning Mathilda genaamd.
Onmundig verleagen, moar prachtig volmaakt.
Een kearl genaamd Riekus, hie was vrijgezel.

Absoluut niet van steen, dus hij trok an de bel!

Wil ij alsteblief vandaag mien liefje zun,
IJ maakt iets in mij los en ik wet niet woarum.

Ik wil met ow  dansen, met ow zwieren deur de tent.
Ik hoop dat ij geen Eendagsvlinder bunt.

Hoe later de oavond, hoe schoner ’t volk
Een dampende massa, één schoemende kolk

Mathilda had schik en was een en al vuur.
Ze nam Riekus op sleptouw, van achter noar veur.

De Band gaf hun toegift en ’t einde kwam in zicht.
Een romantische lovesong, sjansen verplicht!
Mathilda trok Riekus heel dicht noar zich toe.

Zeg keerltjen wat wil ij, bij mij of bij ow!!

Wil ij alsteblief vandaag mien liefje zun,
Ik vind ow zo mooi, en ik wet wel woarum.

Ik wil met ow dansen liefste, deur de hele tent.
Ik hoop dat ij geen ééndagsvlinder bunt.

Mathilda en Riekus waren vrijgezel
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Heinoos

Ik heur bij ow (en ij bij mij)
Tekst: R. Keizer Muziek : Bruce Springsteen/Heinoos Album: Kloar! (2018)

Ik vuul mij goed,ik vuul mij happy.
Der steet gin wolk an de lucht

Kiek oaver velden langs de bosrand..
Slaak in gedachten een diepe zucht

Wel 100.000 vlinders, vliegt in no-time veurbij
Kan ’t soms zun dat ik verliefd bun.

Ik heur bij ow, en ij bij mij.

Hee ! , ij doar mooie dame
I-J bunt nog net zo mooi as toen

As ik ’t mos herhalen
Dan zo’k ’t zelfde wear oaver doen.
As ij smorgens nog in dromen ligt

Heel tevree op ow zij.
Dan vuul ik da’k verliefd bun.

Ik heur bij ow, en ij bij mij.

Reagen, storm en donkere loch
Dat kump oaveral veur.

Moar as ’t echte liefde is.
Stelt zo’n depressie niet vol veur.

Dus maak ow niet te sappel.
As ik soms niet met ow vrij.

Een hert is ok niet altied bronzig.
Ik heur bij ow, en ij bij mij.

Ik vuul mij helemoal palettie.
Der steet gin wolk an de lucht.

Kiek oaver velden langs de bosrand
Slaak in gedachten een diepe zucht.
Verdwijnt gedachten weer in realiteit.

Mien visioen is weer veurbij.
Moar één ding wet ik zeker.

Ik heur bij ow en ij bij mij.

En a-j dan nog steeds twiefelt.
Begin ik zo weer oavernij
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Heinoos

Dat is 't mooie an ow!
Tekst: R. Keizer Muziek : Heinoos/The Romantics Album: Kloar! (2018)

Dat is ’t mooie an ow,  ie maakt mien blij
De radio zet ik wat harder, as ik noar een feest  hen ri-j! 

Goeien zin en prima sfeer!
De hele tent dondert op en neer, veur ow, Dat is ’t mooie an ow!

Dat is ’t mooie an ow, Ie dondert mien deur de pens
Dat gevuul stopt nooit, geet moar deur, ik vuul mien dan een ander mens! 

Ie blieft moar fluusteren in mien oor!
Slept mien met van hot noar hoar, dat bun i-j!  

Want  I-J heurt bij mij.

Dat is ’t mooie an ow
Dat is ’t mooie an ow

Dat is ’t mooie an ow, ie slept mien deur de nacht
Ik loat ow nooit alene mear, zonder ow heb ik geen kracht!

Ie blieft moar fluusteren in mien oor!
En ’t volk dat schreeuwt van “We want more”!!, veur ow, 

Dat is ’t mooie an ow!
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Heinoos

Helden
Tekst: R. Keizer Muziek : Heinoos Album: Kloar! (2018)

’t Was de tied van Rock’ Roll
The Beatles en de Stones

Veel later kwam de discotied
En punk met de Ramones

Strakke boks en waterpiep,
No war, but only peace!

’t Gebeurde in de sixtees... en de Seventees

Lennon, Mc. Cartney en Jagger
The Monkeys, Hendrix en Quo

Dit bunt nog steeds onze helden
Van de Rock ‘n Roll

   
Het was de goeie olde hippie tied.

Vol seks zonder condoom.
Anticonceptie was er niet.

Dus je werd wel tien keer oom.
Nederwiet en LSD

Armand en Herman Brood
De palingsound die werd ontdekt... En Elvis die ging dood!

Lennon, Mc. Cartney en Jagger
The Monkeys, Hendrix en Quo

Dit bunt nog steeds onze helden
Van de Rock ‘n Roll

Lennon, Mc. Cartney en Jagger
The Monkeys, Hendrix en Quo

Dit bunt nog steeds onze helden
Van de Rock ‘n Roll

Lennon, Mc. Cartney en Jagger
The Monkeys, Hendrix en Quo

Dit bunt nog steeds onze helden
Van de Rock ‘n Roll

Rock ‘n Roll
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