
 

Gries 

In ow kop een melodie                                                                                                                                   
en 't ritme dat begint                                                                                                                                             

‘ie telt af, een, twee, drie                                                                                                                                        
weit de heure in de wind 

'n festival, ’n matinee                                                                                                                                              
en de snoare nog wat stroef                                                                                                                                                      

kromme zin, kromme elpee                                                                                                                                 
mar de nald blieft in de groef 

we loepe op beer, werm vleis en de muziek                                                                                                                                     

dat is ozze brandstof en 's oavends ’t publiek                                                                                                            
we ware jong en vuraal stront eigewies                                                                                                                             

en toen inens, toen ware we gries 

toen inens, toen waas ik gries                                                                                                                             

ik heb d'r niks vur hoeve doon                                                                                                                             
ik heb d'r niks vur hoeve loate                                                                                                                                

ik heb d'r niks vur loate stoan                                                                                                                      
gewoon altied mar wieter,                                                                                                              

steeds wieter gegoan 

iederien an de kant                                                                                                                         

polkaholics en rock en roll                                                                                                                                              
vol op 't gas, dwars dor ’t land                                                                                                                                                                                      

en de glaze altied vol 

we leepe op beer, warm vleis en de muziek                                                                                                  
dat waas ozze brandstof en 's oavends ’t publiek                                                                                         

we ware jong en vural stronteigewies                                                                                                                                                                                                             
en toen inens, toen ware we gries 

toen inens, toen waas ik gries                                                                                                                         
ik heb d'r niks vur hove doon                                                                                                                              

ik heb d'r niks vur hove loate                                                                                                                            
ik heb d'r niks vur loate stoan                                                                                                                

gewoen altied mar verder, steeds verder gegoan 

soms inens dan goan we wir hard                                                                                                                               

dan make we nog enne sprong                                                                                                                                          
recht vuroet in volle vaart                                                                                                                                  

en inens, dan zien we wir jong 



 

alles ging zoeals ’t giet                                                                                                                                

nou zien we net oaver de helft                                                                                                                               
't veur dat brandt nog altied                                                                                                                                                                        

en de versterker blieft op elf 

we loepe op beer, werm vleis en de muziek                                                                                                

dat is ozze brandstof en 's oavends ’t publiek                                                                                                 
we ware jong en vuraal stronteigewies                                                                                                       

en toen inens toen ware we gries   

soms inens dan goan we wir hard                                                                                                                   

dan make we nog enne sprong                                                                                                                       
recht vuroet in volle vaart                                                                                                                                                                                

en inens, dan zien we wir jong 

toen inens we ware gries                                                                                                                              
ik heb d'r niks vur hove doon                                                                                                                             

ik heb d'r niks vur hove loate                                                                                                                       
heb d'r niks vur loate stoan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

toen inens we ware gries                                                                                 
ik heb d'r niks vur hove doon                                                                                                                        

ik heb d'r niks vur hove loate                                                                                                                          
heb d'r niks vur loate stoan                                                                                                                 

gewoen altied mar verder, verder, steeds verder doorgegoan 
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