
 

Gen donder 
 

Vandaag duj ik gen donder                                                                                                                                                 
vandaag blief ik de ganse daag in bed                                                                                                                                   

verwacht van meej gen wonder                                                                                                                                                               
verwacht neet dat ik iene voot verzet                                                                                                                              

allien mar tied verstrieke                                                                                                                                                                
en um ’t half oor val ik in sloap                                                                                                                                                       

en televisie kieke                                                                                                                                                                         
allien mar lekker ligge en ik hoap                                                                                                                                                                                                            

dat ik vandaag kan doan en loate wat ik wil                                                                                                                                

gans allien, niemand um meej hin                                                                                                             
en lekker stil                                                                                                                     

 
en vur de rest gen donder                                                                                    

vroeger meldde ik meej dan soms zeek:                                                                                                                                         
‘zeg baas, ik blief d’r onder                                                                                                                                                                  

d’r is iets met mien maag, die is van streek                                                                                                                                                                      
ik keek in de speegel, oh wat waas ik wit                                                                                                                                                                           

ik denk dat ik vurleupig nog wal effe binnen zit’                                                                                                                                                            
en ik huur ’t d’n baas nog zegge:                                                                                                                                           

‘wat is ‘r an de hand?’                                                                                                                                                                   
’moeilijk oet te legge’                                                                                                                                                                       

’geej klinkt als enne krant’                                                                                                                                                     
’wat mot ik d’r van zegge                                                                                                                                                                          

roeie vlekke, diaree, oavergeave, de wc                                                                                                                              

in de kop en in de maag                                                                                                                                                               
wette wat ik duj vandaag’ 

 
vandaag duj ik gen donder                                                                                                                                                                

vandaag blief ik de ganse daag in bed                                                                                                                                         
en ik woord steeds gezonder                                                                                                                                                    

dan mende ik daj ik ’t haj gered                                                                                                                                                                                                   
en net als ik dat docht dan kwaam de controleur                                                                                                                                                                                                    

broene tas, stong op meej te wachte vur de deur                                                                                                                                            
en ‘ie keek, en begon te schrieve:                                                                        

‘de maag die is van streek’                                                                                                                                                          
effe binne blieve ‘tot het einde van de week’                                                                                                                                

ik woj ni oaverdrieve                                                                                                                                                                             
in de kop, in de maag, ’s oaves mar ok oaverdaag                                                                                                                  

roeie vlekke, diaree,                                                                                                                                                                        

heej ging weg en ik haj vreej 
vandaag duj ik gen donder                                                                                                                                                 

vandaag blief ik de ganse daag in bed                                                                                                                                           



 

de werld die kan wal zonder                                                                                                                                                           

ze het ’t altied zonder meej gered                                                                                                                                                             
niks zeuke en niks vinge                                                                                                                                                                 

’t ienige wat ik duj is dat ik denk                                                                                                                                                  

en allien mar domme dinge                                                                                                                                                                                                                    
gestoale tied, dat is ’n godsgeschenk                                                                                                                                                       

en al dondert ’t in Keulen                                                                                                                                                                 
en al stijgt ’t water in de Maas                                                                                                                                                       

gat mar lekker speule                                                                                                                                                                        
hier binne blief ik miene eige baas                                                                                                                                                         

vandaag duj ik gen donder  
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