
Het Penge-lied De Penge-vrienden

In café de Penge aachter zaainen toog
reust de Marc zèn glazen mè den haandoek droëg
alles kung d'hier kraaaigen donkerbruin of blongd
noeït goade hier buite mè nen droëge mongd

Refrein
Het schoënste ter wereld da goed is veur maai
ne schuimende Penge mè neutjes d'er baai
Het schoënste ter wereld da goed is veur maai
ne schuimende Penge mè neutjes d'er baai

Kèkt is oep de bierkaart want d'er is veul keus
bier mè vremde noame, limenaat of geus
wètte ni wa kiezen vraagt dan goeie raad
an den baas van 't kroegske in de Lingdekesstraat

Refrein
Het schoënst oep de wereld da vengde gaai hier
oep taait in de Penge os glaze vol bier
Het schoënst oep de wereld da vengde gaai hier
oep taait in de Penge os glaze vol bier

't Hangt er vol mè fotoos toet an den blaffon
's zomers oep 't terraske lekker in de zon
zwert en witte tegels liggen oep de vloer
mutte dringend pissen goa dan neur de koer

Refrein
Het schoënst oep de wereld da's donker of blongd
oep taait in de Penge een glas an de mongd
Het schoënst oep de wereld da's donker of blongd
oep taait in de Penge een glas an de mongd



's Mondags iest gesloten 's woenstags is em dicht
as we strak neur huis goan iest weurschaainlijk licht
loat de kraan mèr loëpe doet èm reiskes vol
'k zou mèn ziel verkoëpe veur ne schoëne kol

Refrein
De Marc doe geregeld os glazekes vol
we hemme zoe ge-é-re ne lekkere kol
De Marc doe geregeld os glazekes vol
we hemme zoe ge-é-re ne lekkere kol

As ge ligt te smaachte neur è gloaske bier
komt dan neur de Penge, drinkt er zéker vier
bier van hoëge gisting mingstes ting percengt
'k mut niks aanders hemme ik zèn rap contengt

Refrein
Het beeste ter wereld daddis hier vandaag
de schuim van een bierke da klotst in os maag
Het beeste ter wereld daddis hier vandaag
de schuim van een bierke da klotst in os maag

Moeste soms ni goed zèn, boërdevol mè stress
komt dan gaa noar hiere - pruuft er mingstes zes
is den taait gekomen om noar huis te goan
laat dan oewen otto an de Penge stoan

Refrein
d' Er is oep de wereld mèr één goei manier
oep taait volle gla-a-ze da ziede van hier
d' Er is oep de wereld mèr één goei manier
oep taait volle gla-a-ze mè Pe-én-ge-bier


