
Het Penge-lied LAAT AVOND VERSIE

Zitte soms mè faalangst kraaidem nimmer staaif
dan zouw 'k is probere mè een pingt of vaaif
brengt gerust oew vraaw mej loat ze toch ni thuis
strak wèr lekker vraaie mèt die zatte muis

Refrein
We goan nog geregeld is stevig van bil
oep taait blongde Pe-én-ge mèr hawet wa stil
We goan nog geregeld is stevig van bil
oep taait blongde Pe-én-ge mèr hawet wa stil

Vèngte mè ne klaaine of ne schiëve jaan
as z' hem ni mèr vaaine dan iest 't spel gedoan
drinkt gerust ne Penge want daddis ni slèicht
dan staat èm temingste toch al efkes rèicht

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

Vraawe mè nen boezem hangend oep de grongd
vol te dikke heupen of een slappe kongt
komt is noar de Penge, pakt ne goeie pot
weg mè die complexen, moakt de vengte zot!

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



Krèg d' oew ongderlichaam ni mèr goed omhoëg
as het mut goan schuïve en het stoa wa droog
mè een glas of zeuve is da van de boan
want dan bleft èm zéker toet de morgend stoan

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

Die van os doe tiëke schat ik zèn geriëd
'k laat ze efkes woochte zaai stoa vol te hiët
ik kreeg just ne volle, 'k heb em pas besteld
'k mut ok nog betale gèft maai is wa geld

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

'k Zal naa mèr noar huis goan want 't is hoëgen taait
die van os hee gére datter weurt gevraait
'k hem wèr goe gezope, 't ware d 'er wol ting
'k loat ze alle hoeke van os kamer zing…

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-bierrrrrr!!!!


