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Maegien lach now toch! 

 
 
Ik zie heur zitten in de trein 
ik reize op dezelde li’jn 
Ik trof heur in et dorp zonet 
omreden zi’j dezelde stamkroeg het 
waor ik mi’j now en dan vermaek’  
as ik heur zie is ’t altied raek 
Ik tref’ heur in mien dromen, die griet 
mar veerder ken ik heur eins niet 
 
 
Heur snutien is een plaetien, echt 
toch is ze nog niet verzegd 
Zi’j is ien brok netuurgeweld 
ik bin dan ok slim op heur steld 
En heur figuur...now pettien of 
perfekt! Ik vraog’ mi’j inkeld of 
het nooit een meensk zegt hoe dat gaot: 
hoej’ kriej’ een glimlach op ’t gelaot? 
 
 
 

Oh, maegien lach now toch (2x) 
asjeblieft, toe glimlach ien keer es naor mi’j 
Onbloot now gauw es even jow tanen 
Laot zo mien hatte veur jow branen 
Maegien lach now toch! 
 
Oh, maegien lach now toch (2x) 
want al bin jow een mooie griet 
zonder glimlach warkt et niet 
nee, zonder glimlach warkt et allemaole niet 

 
 
Veur heur spring ik, as ’t moet, van ’t dak 
gao as Bush verkleed dwas deur Irak 
Maek’ mi’j bi’j Robert ten Brink belachelik op tv 
gao in et rose naor de moskee 
Koop een cd van Jantje Smit 
daor zit ik allemaol niet mit 
Et grootste offer wodt et kleinst, 
as zi’j mar ien keer naor mi’j gri’jnst! 
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Oh, maegien lach now toch (2x) 
asjeblieft, toe glimlach ien keer es naor mi’j 
Onbloot now gauw es even jow tanen 
Laot zo mien hatte veur jow branen 
Maegien lach now toch! 
 
Oh, maegien lach now toch (2x) 
want al bin jow een mooie griet 
zonder glimlach warkt et niet 

            nee, zonder glimlach warkt et allemaole niet 
 
 
Waoromme lacht zi’j nooit ien keer? 
Die vraoge dot mi’j gloepens zeer 
Altied die snute zo strak en eernstig in de plooi 
Krieg’ k dat d’r uut, daenk’ ie da’k et rooi? 
Ik kroep’  en knoffel en ik daans 
Mar bliekber he’k totaol gien kaans 
Ik smeke heur al wekenlaank 
Mar krieg gien glimlachien as daank 
 
 
 
 

Oh, maegien lach now toch (2x) 
asjeblieft, toe glimlach ien keer es naor mi’j 
Onbloot now gauw es even jow tanen 
Laot zo mien hatte veur jow branen 
Maegien lach now toch! 
 
Oh, maegien lach now toch (2x) 
want al bin jow een mooie griet 
zonder glimlach warkt et niet 

            nee, zonder glimlach warkt et allemaole niet 
 

zonder glimlach kuj’  ‘t vergeten 
wil gien meensk wat van jow weten 

            nee, zonder glimlach warkt et allemaole niet�

�
� �

� � � � � � � � � � ��	
������ ����	$�

� � � � � � � � � � % �����
�������


