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BY DE WETTER-PLYSJE

(Proud Mary )

1. Ik hie in goeie baan by de provinsje,
kofje sette foar de baas en sa mear,
Mar ik woe wat mear tusken njoggen en fiif
En doe haw ik by de wetter polysje sollisiteard.
En sûnder rimpel of fersteuring
kaam ik yn ien kear troch de keuring:

Refrein: Rôlje Rôlje

Rôlje oer de weagen.

2. Wurke by in boer yn ‘e Himrik,
ried op de jirpeltrein fan Ljouwert nei Stiens,
mar ik wist net heal hoe moai ús provinsje
sûnt ik op in polysjeboat patrûllear,
en elke skipper mei tefolle reuring,
dy jou ik in grouwe bekeuring,

Refrein: Rôlje Rôlje

Rôlje oer de weagen.
3. Mar de moaiste tiid is dochs de simmer:
mei myn kiker speur ik it wetter ôf
en as in sylboat yn it reid ferskûle leit,
far ik mei myn boat derop ôf
Hoe slim se
ek lizze te ferkleurjen:
ik jou se in grouwe bekeuring,

Refrein:

de froulju, froulju
froulju op de weagen

Refrein:

Rôlje Rôlje
Rôlje mei se
oer de weagen.
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DACH MEFROU BIJ DE LEIJ

(Dear Mrs. Applebee)

1.Dach mefrou Bij de Leij:
Wier der moat my wat fan `t hert
Mefrou Bij de Leij:
want jo hawwe in ferkeard idee oer my
Mefrou Bij de Leij:
Jo seine dat Marij te jong wie
en ik in grutte dogeniet
en wat al net mear
2. Mefrou Bij de Leij
Wit jo net dat in minsk feroarje kin
Mefrou Bij de Leij
en dat ik foar Marij de see oer swim
Mefrou Bij de Leij
Ik smeekje jo en wês klemint:
jou mij in kans en ik lit it jo sjen
tenei
Mefrou Bij de Leij
3. Ja, mefrou Bij de Leij,
ik ha eartiids wolris
stomme dingen dien
Mefrou Bij de Leij,
mar dat wie lang foar
dat ik mei Marij gie.
Mefrou Bij de Leij
Ik beloof jo dat it nea
wer barre sil
en dat jo der gjin spyt
fan hawwe sil,
as ik mei Marije mei.
Mefrou Bij de Leij
Mefrou Bij de Leij
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DE TSJINSTFEINT FAN DE HEAR

(Death of a clown)

1. Hij stiet yn Grou en hy stiet yn Heech,
yn Aldebiltsyl en ek yn Nij Beets
en elke sneontemiddei sit er efter syn PC
te stinnen op de wurden foar de sneinske preek

Refrein: lit ús drinke op de tsjinstfeint fan de Hear:

de dominy is der skjin mei oan en wit it ek net mear
lit ús drinke op de tsjinstfeint fan de Hear:
2. Want ek al preket er koart of lang
yn Bontebok, Eastermar of Sinte An:
oeral heard er krimmenearen dat de belangstelling (foar de Heare) minder wurdt mei elk gesang

Refrein: lit ús drinke op de tsjinstfeint fan de Hear:

de dominy is der skjin mei oan en wit it ek net mear
lit ús drinke op de tsjinstfeint fan de Hear:
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DO MOATST DER TENEI IN SLOT OMDWAAN

(You've Got To Hide Your Love Away)
1. Hjir sit ik mei mysels yn ‘e tiis:
ferskûlje my achter myn bril.
No’t se fuort is, wit ik net mear
hoe’t it no fjirder sil
Oeral stoarje minsken my oan:
ik moat my der troch slaan
at ik fernim hoe ‘t se laitsje om mij,
en beare my ried te jaan

Refrein: Hé, do moatst der tenei in slot om dwaan
Hé, do moatst der tenei in slot om dwaan

2. Hoe it ea slagje sil?
Winne sil ik nea,
As ik harren praten hear,
snijt it my troch de lea
Hoe koe sy sizze tsjin my:
"do fynst wol wer in nije faam"?
kom, ûlewappers, hjir bij elkoar
om my jim ried te jaan:

Refrein:

Hé, do moatst der tenei
in slot om dwaan
Hé, do moatst der tenei
in slot om dwaan
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EARNE OP DE JOUWER

(Down On The Corner)
Betiid yn de moarntiid
binn’ s’ al ûnderweis
foar in gaadlik plakje
foar dizze nije dei.
It binne kammeraten
mei elk in ynstrumint.
Willy spilet mûlharp,
sa goed as er kin.

Refrein: Earne op ‘e Jouwer

of op in plein yn Snits
sjonge se de stjerren fan de himel:
lis wat nikkel yn har kist
Hindrik spilet basgitaar
en Koos akkordeon.
Graddus docht it slachwurk
tamboerijn en grutte trom.
Achter syn John-Lennon Bril
en syn swarte hoed
wurket hy him yn it swit
en sjongt er fol fjoer

Refrein: Earne op ‘e Jouwer
of op in plein yn Snits
sjonge se de stjerren
fan de himel:
lis wat nikkel yn har kist

Hoechst neat te beteljen,
ast har hearre wolst,
mar ast in euro misse kinst,
hâld him dan net yn ‘e bûs’.
Skean tsjinoer Vee en Dee
klinkt in bliere sixties sound.
Grutte minsken, lytse bern:
elk komt der op ôf.

Refrein: Earne op ‘e Jouwer

of op in plein yn Snits
sjonge se de stjerren fan de himel:
lis wat nikkel yn har kist
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EIN FANNE DEI

(Day is Done)

1. Fertel my wêrom aste skriemst
bisto benaud lykas as elkenien
Skrikst fan de tonger yn de fierte, myn soan?
helpt it as ik dy hâldt tsjin my oan:
ik kom der oan

Refrein: want asto myn hannen beet krijst

komt alles goed oan `e ein fan de dei.
want asto myn hannen beet krijst
komt alles goed oan `e ein fan de dei.
alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed,

2. Do fregest wêrom oft ik suchtsje moat,
do silst erve wat de minsk ferbruid hat
Yn in wrâld fol mei soarch en noed
en fregesto mij: kom it noch goed? jou ik gjin lûd.

Refrein: mar asto myn hannen beet krijst
komt alles goed oan `e ein fan de dei.
want asto myn hannen beet krijst
komt alles goed oan `e ein fan de dei.

alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed, oan `e ein fan de dei.
alles goed.
3. Fertel my: hoe komme dyn eagen sa blier,
witsto in geheim foar elkenien?
Hasto in fin mear as in bears;
kinsto sjen wat ús allegear mankeart troch dyn weidzjend each

Refrein: want asto myn hannen beet krijst

komt alles goed oan `e ein fan de dei.
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FAN TERSKELLING 1 BLIUW IK DREAMEN

(California Dreamin')

1.De beammen binne keal
en de loft is griis

beammen binne keal

en de loft is griis

en it wurdt al tsjuster

it wurdt al tsjuster

om in oer of fiif.

om in oer of fiif.

Wie it mar wer simmer,

wie it mar wer simmer

dan wie ik gau út `e rie

wie ik gau út `e rie

Refrein: fan Terskelling bliuw ik drea--------en
fan Terskelling bliuw ik dreamen
yn dizze wintertiid.
yn dizze wintertiid.

2. Ron in tsjerke yn
mei mysels yn striid.
`k Foel op myn knibbels del
en frege de Hear om rie.
Menear pastoar hâldt fan de kjeld,
mar ik bin net fan iis

pastoar hâldt fan de kjeld,

ik bin net fan iis

Refrein: fan Terskelling bliuw ik drea--------en
fan Terskelling bliuw ik dreamen
yn dizze wintertiid.
yn dizze wintertiid.

1

De fryske namme foar ’Terschelling’ is natuerlik Skylge, mar ’Terskelling’’ sit fonetysk tichter by it orizjineel ’Califonia’
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3. De beammen binne keal
en de loft is griis

beammen binne keal

en de loft is griis

en it wurdt al tsjuster

it wurdt al tsjuster

om in oer of fiif.

om in oer of fiif.

koe hjoed noch mei de fearboat

hjoed noch mei de fearboat

as ik har no neat sein hie

as ik har neat sein hie

Refrein: fan Terskelling bliuw ik drea--------en
fan Terskelling bliuw ik dreamen'
yn dizze wintertiid.
yn dizze wintertiid.
yn dizze wintertii--------------------------d.
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HALLO SÚDWESTHOEKE

(The City Of New Orleans)
1. Krektlyk as froeger it Dokkumer Lokaaltsje
rydt in treintsje fan Starum nei Snits.
Begjint syn reis yn de haven fan it stedsje
mei ien kondukteur en ien masinist.
Lâns de diken fan it Iselmar: stasjon Koudum en Molkwar
mei trije beppes en ien dútse toerist.
By Warkum stappe twa fammen yn
mei GSM en piersings troch linkerear en boppe lip

Refrein: Hallo Súdwesthoeke, hjir bin ik.

Ik bin de boemel fan Starum nei Snits,
se neame my de spear fan it noarden,
as ik as in TGV troch Fryslân flits

2.Troch de greiden en lâns de Brekken
ryd ik nei it folgjende stasjon:
it fjild is ien grut biljertlekken
mei silo’s oan de hoarizon.
In arbeider mei bôletromp stiet by Drylts op it stasjon;
in rollator, in frommis mei in fyts
De fammen fylje har neilen by;
de beppes telle har punten nei foar it Douwe Egeberts kofjeskinkservys.

Refrein: Hallo Súdwesthoeke, hjir bin ik.
Ik bin de boemel fan Starum nei Snits,
se neame my de spear fan it noarden,
as ik as in TGV troch Fryslân flits

3. De lêste rit jûns om kertier foar alven
de beppes binne al lang mei de buit werom:
de fammen sliepe earne op studintesolder
en de arbeider hat al wer nije bôle yn é tromp
de blauwe ingel is útranzjeard; de lêste wurdt konserfeard
yn Utrecht as museumstik
kamera’s hâlde no de wacht
oer elk dy’t yn è trein omslacht en mei syn knyft de beklaaiïng iepenritst

Refrein: Hallo Súdwesthoeke, hjir bin ik.

Ik bin de boemel fan Starum nei Snits,
mar ik prakkesear der sterk oer om te emigrearen
nei de prairys en de rails fan Grand Rapids
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HASTO IT EA REINEN SJOEN?

(Have You Ever Seen The Rain?)
1. Immen sei my op in moarn:
stilte kundicht stoarm oan
Wolno: it siket al in tiid om rein.
As de stoarm belúne is,
komt de sinne sûnder mis,
Wolno, dan falle der batsen wetter.

Refrein: Mar wat ik witte wol:

hasto it ea reinen sjoen?
mar wat ik witte wol:
hasto it ea reinen sjoen
op in dei lykas hjoed?

2. Juster en de dagen derfoar,
de sinn’ is kâld en de wyn is noard
Wolno, ha se dy dat net foarsein?
Want sa giet it altyd troch
yn de baan fan it ljocht,
Wolno: it sil wol nea bekomme.

Refrein: Mar wat ik witte wol:

Hasto it ea reinen sjoen?
Mar wat ik witte wol:
Hasto it ea reinen sjoen
op in dei lykas hjoed?
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HJIR KOMT SE OAN
(Here Comes The Sun)

Refrein:

Hjir komt se oan, hjir komt se oan,
En ik sis: ‘t wurdt moai waar.’
1. Lytse flarde, it wie in lange kâlde winter
Lytse flarde, sa lang lyn datsto by ús wiest.

Refrein:

Hjir komt se oan, hjir komt se oan,
En ik sis: ‘t wurdt moai waar.’
2. Lytse flarde, de maitiid bringt wer kleur op de fjilden
Lytse flarde, sa lang lyn dat se bij ús wie.
Sjoch ris oan, komt se oan 4x.
Sjoch ris oan, komt se oan
3. Lytse flarde, ik fjil it iis no langsum teien
Lytse flarde, do makkest elkenien wer bliid

Refrein:

Hjir komt se oan, hjir komt se oan ,
En ik sis: ‘t wurdt moai waar.’
‘t wurdt moai waar

13

HOTEL DE BOSCHPLAAT

(Hotel California)

1. Op in tocht oer de waadsee
wylst it wetter oankôm,
sylde ik mei myn sylboat
nei it Skylger strân;
foar my út yn de fierte
seach ik in skimerjend ljocht;
dus ik lavearre nei de haven
krekt as eartiids kaptein Rob
2. Se wachte my op by de yngong;
ik hearde earne in bel.
Ik tocht: dit liket wol in bunker
en ik waard in bytsje kjel.
By it ljocht fan in bûslampe
wiisde se my de wei:
ik hearde in stim praten op de gong:
it wie krekt oft dy tsjin my sei:

Refrein: Wolkom yn hotel de Boschplaat
Sa’n prachtich plak
mei alle gemak
Reservearje yn hotel de Boschplaat
Elke tiid fan it jier
is hjir in grut fertier.
3. Se hâldt fan goud en fan glitter;
rydt mei har hynder oer it strân;
yn har keamer sitte moaie jonges
mei in bacardi yn de han.
Hoe’t se dûnsje by it swimbad
mei it swit op de rêch:
guont wolle sa ûnthâlde,
oaren ferjitte sa it leafst.
4. Dus ik frege om de ober:
‘mei ik miskyn de kaart?’
Hij sei: ‘wy drinke dit guod net mear
sûnt in jier twa.’
En hieltyd rôpen dy stimmen fan hiel fier,
meitsje dy wekker yn it midden fan de nacht,
krekt as songen se dit liet:
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Refrein: Wolkom yn hotel de Boschplaat
Sa’n prachtich plak
mei alle gemak
Sa’n leuke sfear yn hotel de Boschplaat
wat in aardichheid
dat dyn skip hjir leit.

5. Oan it plafon hingje spegels;
bij de sjampanje sit kaviaar
en se sei: we sitte allegear finzen
yn ús eigen repertoire;
En yn de masterskeamer
strike se del foar de keet;
stekke it meunster mei harren stielen knyft,
mar krije it nea yn de greep.
6. It lêste wat my noch heuget:
ik spurte nei de útgong ta;
moast de wei werom fine
nei de haven ta
‘Kalm oan’, sei de portier;
‘wy binne ynsteld op ûntfangst
jo kinne elk momint in slagje om,
mar jo sitte hjir libbenslang!’
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IK HEARDE IT YN DE PREEK SNEIN

(I Heard It Through The Grapevine)
1: Bern, freegje my net hoe’t ik wit,

en hoe’t it presys yn elkoar sit,
ik haw wolris tocht, wat komt hij faak,
bij de dochter fan Wierda yn de saak.
Mar ik jou ta, it die my nij
doe’t ik der fan grútsjen hearde okkerdeis.
´k sil dy sizze:

Refrein: ik hearde it yn de preek snein,

dominy is by syn frou wei,
Oh, Ik hearde it yn de preek snein, en ik tocht:
is it him yn `e plasse slein?
Myn leave santjin.

2: Je woenen graach sa’n man dochs in bytsje wizer ha

want wa hâldt der no mei sa’n fanke ta;
hat dy âlde bok ferlet fan nij fertier?
ja, wier, se skille grif wol sa’n tritich jier;
En wat tinkst fan syn frou en bern:
dy wolle him út noch yn mear sjen
´k sil dy sizze:

Refrein: ik hearde it yn de preek snein,

dominy is by syn frou wei,
Oh, Ik hearde it yn de preek snein, en ik tocht:
is it him yn `e plasse slein?
Myn leave santjin.
3. Hy hoecht foar my net langer mear op ‘e stoel te stean,
at ik him bidden hear, dogg’ myn earen sear,
Wat sil hy ús fertelle oer it sânde gebod:
hy hâldt dochs sels syn gulp net goed op slot.
Dat er him net skammet ta de teannen út,
en naai der mei sa’n tuttebel út
´k sil dy sizze:

Refrein: ik hearde it yn de preek snein,

dominy is by syn frou wei,
Oh, Ik hearde it yn de preek snein, en ik tocht:
is it him yn `e plasse slein?
Myn leave santjin.
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IK JOU HAR MYN HERT KADO
( I Can’t Let Maggie Go)
1. Ik wit noch goed: doe’t ik har seach:
mei dy twinkeling yn har each

Refrein:

Se krijt al in kleur as ik mij nei har omdraai
Se krijt al in kleur as ik eefkes nei har swaai
Se krijt al in kleur en ooh wat woe ik graach;
se wie fan my, want ik wit no:
Ik jou har myn hert kado
2. We rinne tegearre troch sinne en rein:
Minsken sjogge en stoarje ús nei

Refrein:

Se krijt al in kleur as ik mij nei har omdraai
Se krijt al in kleur as ik eefkes nei har swaai
Se krijt al in kleur en ooh wat woe ik graach;
se wie fan my, want ik wit no:
Ik jou har myn hert kado.
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IN LEAD SWIERE DEI

(A Hard Day’s Night)

1. It wie in lead swiere dei
en ik bin sa wurch as in hûn
It wie in lead swiere dei
ik kin sa wol sliepe op de grûn
dus: ik set op hûs oan
want it is bûtengewoan
hoe’t ik my fiel troch dy
2. Ik bin dei en nacht yn ’t spier,
en keapje foar dy de moaiste klean;
en in ring bij de juwelier,
as wij tegearre fjirder gean
dus: ik set op hûs oan
want it is bûtengewoan:
do makkest al myn dreamen wier.
Net gewoan, hoe’t alles my foar de eagen draait
ast gewoan mei dyn hân my aaist
1. It wie in lead swiere dei
en ik bin sa wurch as in hûn
It wie in lead swiere dei
ik kin sa wol sliepe op de grûn
dus: ik set op hûs oan
want it is bûtengewoan
hoe’t ik my fiel troch dy
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IT RISIKO

(Price Of Love)
1. Wyn is swiet,
wodka bitter,
sûp dy sels heal blyn:
silst har net ferjitte.
2. Want yn it park
of op strjitte,
oeral komt har gesicht
dy temjitte

Refrein: Das it risiko, it risiko,

ast tefolle fan de húning priuwst.
Das it risiko, risiko,
Ast net mei dyn fingers
út `e brijpot bliuwst
3.Krij de ien,
pak de oare,
nim se allegear,
‘t sil gjin sprút feroarje.
4. Ek al bist no bliid
en noch fol fjoer,
ast straks thús komst,
is dat wol oer.

Refrein: Das it risiko, it risiko,

ast tefolle fan de húning priuwst.
Das it risiko, risiko,
Ast net mei dyn fingers út `e brijpot bliuwst
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KODACHROME
1.As ik werom tink oan al de troep
dy’t ik op skoalle leard ha,
is it in wûnder dat ik
noch gewoan tinke kin.
En myn gemis oan ûnderwiis
hat my alhiel gjin kwea dien:
om’t ik it skrift op de muorre lêze kin

Refrein: Kodachrome

jout fan dy heldere kleuren
en jout dy it grien fan simmers
en klaait hiel de himel
yn it moaiste blau
Ik haw in eigen kamera
en in foto meitsje ik graach
dus memmy, krij my myn Kodachrome net ôf
2.Nimste al de fammen,
dy’t ik koe
doe’t ik in frijgesel wie
en brochtst se foar ien nacht
tegearre bij elkoar,
tink ik dat net ien tippe koe
oan myn ferbylding,
want yn swart wyt
is alles minder moai.

Refrein: Kodachrome

jout fan dy heldere kleuren
en jout dy it grien fan simmers
en klaait hiel de himel
yn it moaiste blau
Ik haw in eigen kamera
en in foto meitsje ik graach
dus memmy, krij my
myn Kodachrome net ôf
memmy, krij my myn
Kodachrome
memmy, krij my myn
Kodachrome
memmy, krij my myn
Kodachrome net ôf
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KOM OP MYN FEESTJE

(Congratulations)

Refrein: Kom op myn feestje

gesellich feestje:
Ik stek de flagge út
op dizze moaie dei

Kom op myn feestje:
ik jou in feestje
want hyl de wrâld mei witte
datsto it mienst mei my .
1. Wa hie der tinke kind
dat as in boer mei sinten
ik like bliid wêze soe
as hy mei syn rinte:
de minne dagen binne foarbij
foar dizze jongen:
ik kin wol sjonge
en dat inkeld troch dy

Refrein: Kom op myn feestje,

gesellich feestje:
Ik stek de flagge út
op dizze moaie dei

Kom op myn feestje:
ik jou in feestje
want hyl de wrâld mei witte
datsto it mienst mei my .
2. Ik wie benaud datst dysels
miskyn foar my te heech hiest;
en ik my slim fersinde
datsto wat yn my seachst
mar justernacht seisto
datst net sûnder my koest
en altyd bij my
bliuwe woest.

Refrein: Kom op myn feestje, etc.
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LIBELLE WEEK

(Sunny Afternoon)
De post bracht mij een envelop
met daarin een grote strop:
een aanslag op mijn zuur verdiende poen.
‘k had net een nieuw jacht gekocht,
vakantiereis uitgezocht,
maar ik moet het nu met een dagtrip doen.
Nooit eens mazzel, altijd de sigaar;
heb ik geld verdiend, staat de fiscus klaar.
En ik dacht dat ik genieten kon,
languit van de zomerzon
hier in dit massage paviljoen
in de libelleweek
M’n vriendin is bij me weggegaan,
met m’n auto naar haar pa en ma,
en besmeurt met roddel mijn schoon blazoen
En nu zit ik in mijn eentje hier,
nip ik van mijn ijskoud bier,
op de laatste dag van het hoogseizoen
help mij, help mij hier vandaan
of geef me één goeije reden
om er niet vandoor te gaan
want ik dacht
dat ik genieten kon
languit van de zomerzon
hier in dit massage paviljoen
in de libelleweek
in de libelleweek
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LIT ÚS TEGEARRE FJIRDER SILE

(Peaceful Easy Feeling)

1. Ik hâldt fan de wize hoe’t it flonkerjend goud
útkomt op dyn hûd, sa brún,
en ik wol mei dy sliepe yn de iepen loft
fannacht mei alle stjerren yn it rûn.
'Lit ús tegearre fjirder sile'
ek al komt der wa wit wat op ús ôf
sa slim kin it net wêze, salang
ast my betroust.
2. En ik wit mar al te goed
hoest dyn siel skansearje kinst
oan de ûntrou fan in frou,
mar slimmer sear dwaan as de earste kear
sil it, tink ik, nea wer sa gau.
'Lit ús tegearre fjirder sile'
ek al komt der wa wit wat op ús of
sa slim kin it net wêze, salang
ast my betroust.
3. Wie it mar sa simpel om te leauwen,
dan sloech ik sa de bledside om,
mar in stim bliuwt flústerjen yn myn oare ear:
miskyn sjoch ik dy nea mear werom,
'Lit ús tegearre fjirder sile'
ek al komt der wa wit wat op ús ôf
sa slim kin it net wêze,
nee, sa slim kin it net wêze,
nee, sa slim kin it net wêze,
salang ast my betroust.
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L v.d B. ÚT D.

(Lucy in the Sky with Diamonds)
Stel dy sels foar yn in boat op it wetter
mei mandarynbeammen en goudkleurich hea
in stim dy’t dy ropt, do leist kalm dyn boek del:
in bern mei juwiel yn har each
sellofaan blommen fan fiolet en giel
groeie boppe dy út
se seit har namme en jout har adres
en naait út.

Refrein:

Lutske van der Bij út Deinum
Lutske van der Bij út Deinum
Lutske van der Bij út Deinum, ahhhhh
2. Rin har efternei nei in brêge oer in fifer
wêr hobbelhynder minsken sline fan sûkerspin
Elkenien glimket, ast sweefst lâns de blommen
dy’t groeie, sa heech as mar kin.
Paparazzi-taxis ferskine op de kust,
wachtsje oan ’st ynstappe silst
Klim efteryn mei dyn holle yn in wolk
en set ôf ...

Refrein:

Lutske van der Bij út Deinum
Lutske van der Bij út Deinum
Lutske van der Bij út Deinum, ahhhhh
3. Stel dy sels foar yn in trein by de haven
mei kartonnen kondukteurs op wacht by it fear
Ynienen stiet der immen te wachtsjen bij it draaihek:
it bern mei juwiel yn har each

Refrein: Lutske van der Bij út Deinum etc. 2x
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MEFROU RIEMERSMA

(Mrs. Robinson)

Refrein: En tsjoch op jo, Mefrou Riemersma
Jezus hâldt fan sûnders lykas jo
It alderbêste, mefrou Riemersma
Petrus hâldt in plakje frij foar
elk yn de puree,
Hé, Hé, Hé.

1.Wij wolle inkeld wat fan jo witte foar ús dossiers
Wij wolle jo helpe en lear jo sels te gean
Sjochris om jo hinne, oeral minsken fan goeie wil
bongelje wat om oan ‘t jo wer fjirder rinne kinn’

Refrein: En tsjoch op jo,

Mefrou Riemersma
Jezus hâldt fan sûnders lykas jo
It alderbêste,
Mefrou. Riemersma
Petrus hâldt in plakje frij
foar elk yn de puree
Hé, Hé, Hé.
2. Stopje it yn in ferstoppersplak,
dêr't nimmen wat fan wit,
Lis it yn de kast bij it blik mei koekjes:
Net ien mei witte mei wa’t frou Riemersma omslacht,
de bern moasten ris witte hoe of wat.

Refrein: Tuike, tuike, Mefrou Riemersma,

Jezus hâldt fan sûnders lykas jo
It alderbêste, Mefrou. Riemersma
Petrus hâldt in plakje frij foar elk yn de puree
Hé, Hé, Hé.
3. Hingje op in sofa op in grize sneintejûn;
harkje nei it ferkiezingsdebat.
Oft jo der om laitsje of op skelle, it is om it lyk
wat jo ek kieze, it bliuwt like bryk

Refrein: Wer bisto bleaun, Riemer van der Velde

ús klup sjocht jo mei lege eagen oan
is dat jo kommentaar, mefrou Riemersma?
De butler is fuort, komt nea werom
Hé, Hé, Hé.
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MEI JACQUELINE

(I’m A Believer)

1. Ik tocht dat leafde inkeld yn mearkes bestie
bedoeld foar in oar, mar net foar my.
Alle moaie fammen ronnen my foarbij:
en net ien dy’t omseach nei my

Refrein: Mar it is no ien grut feest
mei Jacqueline
want it meast hâldt se fan my
En ik bin smoar op Jaqcueline:
Wat sil ik begjinne sûnder dy

2. Ik tocht dat leafde in spul fan jaan en nimmen wie;
mar hoe mear ik joech hoe minder ik krych.
Wat ik ek besykje: ik lûk oan it koarste ein
doe’t ik sinne socht, krige ik rein.

Refrein: Mar it is no ien grut feest mei Jacqueline
want it meast hâldt se fan my
En ik bin smoar op Jaqcueline:
Wat sil ik begjinne sûnder dy
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MENEAR FLEURICH

(Mr. Pleasant)

1. O Menear Fleurich,
hoe is ’t mei frou Fleurich?
‘k hoop dat de wrâld it goed mei jo mient,
en jo noas yn de loft,
want jo binne sa grutsk,
om’t it foar de wyn giet
en de hiele wrâld oan jo kant stiet,
Hei, hei, hoe is it der mei?

Refrein: der wurdt sein: Menear Fleurich is goed,

altyd keurich mei hoed,
like fleurich en froed,
is altyd o sa op skik,
sa lang as it mynhear Fleurich meisit
Hei, hei, hoe is it der mei?
Hoe is it mei heit en mem?
Hoe is it mei jo twa bern?
Hoe is `t mei jo twadde went
en ynvestearings rendemint?
Strike jo mei goed fatsoen
in bonus fan in heal miljoen?
like maklik, like maklik,
o sa maklik op.
2. O Menear Fleurich,
hoe is ’t mei frou Fleurich.
Witte jo dat sy it oanlizze wol
mei in knappe jongfeint,
dy’t har ôfheljen komt,
wylst jo trochwurkje jûns
dus sa fleurich is net, al mei al.

Refrein: der wurdt sein:

Menear Fleurich is goed,
altyd keurich mei hoed,
en like fleurich en froed,
is altyd o sa op skik,
sa lang as it
mynhear Fleurich meisit
Hei, hei, hoe is it der mei?
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MENEAR-DE-TAMBOERIJN-MAN

(Mr. Tambourine Man)

Refrein: Hé, Menear-de-Tamboerijn-man

spylje in liet foar my.
Ik bin noch wach en
ik wit net wêr’t ik hinne sil.
Hé, Menear-de-Tamboerijn-man
spylje in liet foar my,
yn de tingel-tangel moarntiid
reizgje ik dy oeral nei.

1. Nim my mei foar in trip
op dyn machtich brûzjend skip
Al myn sintúgen binne stripped
en myn hannen fiele neat
en myn fuotten binne as lead,
wachtsje inkeld op myn learzens om te rinnen
2. Ik bin ree om wêr ek mar te gean
en wurd hielendal wei
yn myn eigen sjongerij;
asto dyn tsjoen oer my hinne leist
sil ik my der net tsjin keare.

Refrein: Hé, Menear-de-Tamboerijn-man
spylje in liet foar my.
Ik bin noch wach en
ik wit net wêr’t ik hinne sil.
Hé, Menear-de-Tamboerijn-man
spylje in liet foar my,
yn de tingel-tangel moarntiid
reizgje ik dy oeral nei.
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MYN JONGER DAGEN

(My Back Pages)

Pioenreade flammen
lôgen heech tusken de earen op,
skeaten fjoer yn wyld protest
út ideeën yn myn gysten kop.
“Wy treffe elkoar wer op it alderskerpst,”
sei ik, sûnder ek mar in sprút benaud
mar ik wie safolle âlder doe,
ik bin helte jonger no.
2.Ik preke dat it my tinken wie:
‘alle wapens út `e wrâld’.
Tocht dat inkeld swart-wyt bestie
yn myn grut ûnferstân.
Romantyk fan musketiers,
siet djip yn myn siel stoud
mar ik wie safolle âlder doe,
ik bin helte jonger no.
3.Yn soldatenstân rjochte ik myn hân
op it rosmos, dat ús les joech
sûnder erch dat ik myn fijân wurde koe
op it stuit dat ’k sels foar master opsloech
Myn wei sylde oan de skippen foarby
mei muiters drok yn tou.
Mar ik wie safolle âlder doe,
ik bin helte jonger no.
4.Ja, myn wacht stie op skerp,
doe’t de twifel my
troch de boeken, dy’t ik lies,
slim teloarstelde yn it feit
dat ik eat te ferdigenjen hie.
Goed en kwea wist ik presys
en it stuts doe noch hiel nau.
Mar ik wie safolle âlder doe,
ik bin helte jonger no.
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NOARSK HOUT (de fûgel is útnaaid)

(Norwegian wood (this bird has flown)

Ea hie ik in faam
of sil ik sizze:
ea hie sy my.
Se liet my har keamer sjen,
wie it net smout,
dat Noarske hout?
Se frege oft ik bleaun en sei dat ik oeral sitte koe,
Dus ik seach om my hinne, mar ûntduts nearne in stoel.
2. Ik siet op in kleed,
dronk fan har wyn
en geat nochris yn
3. Se seach op de klok
en sei by it slaan:
‘sill’ w’ ús del jaan?’
Se sei se wurke yn de moarntiid en lake sawat
Ik sei dat ik dat net die en socht in sliepplak yn it hok
4. Mar de oaremoarn:
wie wol ferdraaid
de fûgel útnaaid.
5. Dus ik makke in fjoer,
wie it net smout,
dat Noarske hout.
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OH! POTFOLBLOMME

(Oh! Prettty Woman)

1.Potfolblomme
sjochris wa’t der giet,
Potfolblomme
hjir foar de ruten stiet
Potfolblomme
As ik de wierheid sizze mei
der is gjin ien as moaier dy
2. Potfolblomme,
wat ik freegje woe,
Potfolblomme
sjoch ik it goed
Potfolblomme
binne jo yn deselde moed
en lykas ik allinne oer
Of rinne wy oan elkoar foarby
en bliuw’ wy strangers in the night
sûnder dat immen in wurd seit
Of krijt it lok in kans fannacht
treffe wij elkoar ûnder moanneljocht
en hâlde stjerren boppe ús de wacht tenei
Want ik mien it
goed mei dy,
kom dochs, myn fanke,
en bliuw by my
3. Potfolblomme,
bist fannejûn noch frij
Potfolblomme,
rin my dan net foarby
Potfolblomme,
en sis no gjin nee
Okee, at it sa wêze moat: okee.
ik set op hûs oan ynstee
in oare kear miskyn, mar hee!
It is net wier
Wêrom laket se sa blier?
is se no einlings út de rie?
Oh, Potfolblomme
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OP MYN BOAT, MEI BRÛZJEND SKOM

(Take Me Home, Country Roads)

1 Suver himel, Súdwest Fryslân
fan Galamadammen, oan ’t Yntemasleat.
Grut stik wetter, noch út de iistiid,
mei weagen dy’t rôlje as de wyn der op stiet.

Refrein: Op myn boat, mei brûzjend skom
syl ik nei hûs werom:
oer de Fluezen,de Hegemermar,
syl ik hjoed nei dy ta.

2 Ik bin berne oan dit wetter,
it lûd fan fee wie it earste wat ik hearde.
Wiid binne de loften op in simmerdei,
fûgels yn kloften: yn ‘e hjerst seach ik se nei.

Refrein: Op myn boat, mei brûzjend skom
syl ik nei hûs werom:
oer de Fluezen, de Hegemermar,
syl ik hjoed nei dy ta.

Ik wurd ûnwennich, as se Frysk begjinne te praten,
yn dit lân oan de oare kant fan de wide see;
en ûnderweis oerfalt my it gefoel:
ik moat werom nei it âlde stee, âlde stee

Refrein: Op myn boat, mei brûzjend skom
syl ik nei hûs werom:
oer de Fluezen, de Hegemermar,
syl ik hjoed nei dy ta.
syl ik hjoed nei dy ta.
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SAMAR IN SIMMERJÛN

(Tuesday Afternoon)

Samar in simmerjûn:
Ik begjin it no pas te sjen:
‘k sit op it júste spoar
net dat it my wat skele kin:
‘k triuw de wolken út elkoar
2. Krekt oft ik roppen wurd:
de beammen helje my oan:
ik wit net wêr’t it oan leit:
de stimmen, dy’t ik rûzjen hear,
ferdúdlikje it mij:
Ik sit op myn balkon en tink oer it libben nei
It is it soarte dei en syl hjir samar wei
nei it mearkelân, en boartsje wer as bern:
ast mei my mei gean soest, soest it sels ek sjen
op samar in simmerjûn
samar in simmerjûn
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SATYN WITE NACHTEN

(Nights In White Satin)

1.Satyn wite nachten
komme nea ta in ein
brieven fol skriuwsels,
mar oan nimmen tasein
Nea ha myn eagen
sa’n skientme earder met:
want wat de wierheid is,
mear sizze kin ik net.

Refrein: Mar fan dy hâlde,
ja, fan dy hâlde
mei ik net.

3. Stoarje nei minsken
guont hân yn hân
mar wat ik útstean moat
giet har boppe it ferstân.
4. Guonts miene te witten
ferdigenje it tsjin my,
mar watste wêze wolst,
silst wêze op `e ein.

Refrein: Ra fan dy hâlde,

ja, fan dy hâlde
is my ûntsein.
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SKOALLEREIS

(Me And Ou Ant A Dog Named Boo)
1. Lest seach ik in foto wer werom
fan doe’t myn klasse op skoallereis gong:
fjirtich bern mei in bus fan de firma Paulusma.
in tank fol limonade mei;
foar it bestjoer in liter fan de sliterij:
sa rieden wy nei it Havelter húnebêd ta.

Refrein: It sin wie goed en it waar wie moai
en mei getoeter song de klasse yn koar:
Yn `e Haske hinget in baarch yn `e beam
en yn Deinum stiet in sipel op `e toer

2. It begon fierder goed;
inkeld ferklofte master slim syn foet,
doe’t hy fan it heechste hunebêd springe woe.
Mar juffrou Sjoukje fan klas ien
hie krekt earste help dien
en wist dat massaazje hiel goed helpe koe

Refrein: It sin wie goed en it waar wie moai

en mei getoeter song de klas yn koar:
Yn `e Haske hinget in baarch yn `e beam
en yn Deinum stiet in sipel op `e toer

3. Yn Súdlaren wie de twadde stop
en de flesse Bearenburch aardich op
en hie juffrou Sjoukje al in moaie reade kleur.
Mar oan `e ein fan de dei
kaam de polysje
der sels noch by,
en frege om it rydbewiis
fan ús autobussjauffeur

Refrein: It sin wie goed

en it waar wie moai
en mei getoeter
song de klasse yn koar:
Master hinget
as in baarch yn `e beam
en juf Sjoukje
is syn sipel op ‘e toer.
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SKÛLJE FOAR DE REIN

(Who’ll Stop The Rain)
1. Sa lang as it my heuget,
waait de wyn hjir yn it rûn.
Wolken, stiif fol wetter,
betizing op de grûn.
Goeroes en profeten
ha fergees om de sinne socht.

Refrein: Mar wêr, o blinder,

koe min, blikstiender,
skûlje foar de rein?

2. Ik teach nei it Fean ta;
socht in skûlplak foar de stoarm.
Bedarre yn de leagens,
mar net ien dêr sloech alaarm:
Rigels en wurkkontrakten,
yn gouden kettingen slein.

Refrein: Mar wêr, o blinder,
koe min, blikstiender,
skûlje foar de rein?

3. Hearde de sjongers spyljen:
en ús roppen om noch in song.
It folk dat byelkoar stie,
klommere earmoedich om.
Mar oan ien tried bleaun it reinen;
rekken we dweil trochwiet.

Refrein: Mar nergens, blinder,
koe min, blikstiender,
skûlje foar de rein
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SMELLE IE

(Yellow River)
1.It bêste, jong, dit is myn leste korvee
ik sis bye bye tsjin de marsjesee:
ik pak myn spullen en meitsje my ree
foar Smelle Ie.
2. ‘k Lis myn gewear del, de oarloch is oer,
‘k jit myn glês yn ,‘t is út mei it fjoer;
ik gean wer werom nei de Fryske natoer
fan Smelle Ie.

Refrein: Smelle Ie, Smelle Ie

doarpke dat oan it wetter leit
Smelle Ie, Smelle Ie
pearel tusken fjild en reid
Ik ha gjin tiid om út te lizzen,
ik wol gjin tiid ferdwaan,
Moarntejûn fynst my werom
bij it nije kanaal
fan Smelle Ie
3.Kanonnenfjoer sit noch myn ear,
mar ik bin bliid dat is sa goed beteart
en ik straks wer fiskje kin oan de âldfeart
fan Smelle Ie.
4. Ik wit noch goed hoe’t wy mei de boat,
tegearre sylden nei de skûtsjefloat
en nachts wer werom mei romme skoat
nei Smelle Ie.

Refrein: Smelle Ie, Smelle Ie

doarpke dat oan it wetter leit
Smelle Ie, Smelle Ie
pearel tusken fjild en reid
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SMOAR FEREALE OP DY

(I Could Easily Fall In Love With You)
Refrein: Wat asto my no ris sizze soest
datst my hiel graach lije meist,
dan sprekt it wier foar my hiel fansels
en wurd .....smoar fereale op dy

Refrein: ‘t Is noch net sa lang lyn dat ik dy seach,
en wier, ik kin der net foarwei
dat as ik heal in kans fan dy krije soe
ik dan smoar fereale waard op dy
1. Ik bin te lang op my sels west
tocht dat ik it allinne rêde koe,
mar ik bin noch nea sa iensum west
as in ein sûnder einekoer

Refrein: Want asto lakest, brekt de sinne troch
en skouwe wolken der foarwei
dan sprekt it wier foar my hiel fansels
en wurd .....smoar fereale op dy
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STRIEMIN WAAR HJOEDOERDEI

(Bad Moon Rising)

1. ’t Waait hjir oan alle einen en kanten,
‘t waait hjir, de wyn giselt om it hûs.
Beammen kreakje lykas ek de spanten;
wyld kolket it wetter yn de slûs

Refrein: Sjochst net hoe’t it snijt

en hoe folle der al leit:
it wurdt striemin waar hjoedoerdei.

2. ‘t waait hjir: ik hear it bûten stampen
’t waait hjir: de snie slacht tsjin it rút.
sa bot: se warskôgje foar rampen:
net ien giet der no noch heal op út.

Refrein: Sjochst net hoe’t it snijt

en hoe folle der al leit:
it wurdt striemin waar hjoedoerdei.
3. ‘k Hoop datst der ferrekte goed op klaaid bist,
mei kranten foar it krús en foar it boarst.
‘k Hoop datst goed tsjin de kjeld kinst:
want de winter hat dit lân yn `e macht.

Refrein: Sjochst net hoe’t it snijt
en hoe folle der al leit:
der wurdt striemin waar
fannacht ferwacht
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SÛZJEN FAN DE STILTE

(Sound Of Silence)

1. Hallo skimer, myn kammeraat,
fynst goed dat ’k eefkes mei dy praat.
Want in dream, hoeden en hiel sacht,
waard siedde yn myn sliep fannacht
en doe’t ik wekker waard,
wie dy dream my noch hyltyt
by en opnij
yn it sûzjen fan de stilte
2.Yn myn dreamen swalke ik om
lâns it spoar fan in âld stasjon.
ûnder it skynsel fan in strjittelamp
sloech ik myn kraach tsjin de kjeld en damp,
doe’t in skel wyt neon ljocht
yn myn eagen stuts;
de nacht ferbruts
en mei it sûzjen fan de stilte
3. En yn it ljocht seach ik stean:
tsientûzen minsken, miskyn mear:
sûnder taal praten hja mei elkoar,
sûnder in wurd te sizzen tsjin elkoar
en net ien, dy’t noch in liet langer
sjonge soe; nimmen woe
en fersteur de stilte.
4. Sokses, sei ik, begryp’ jim net,
dat stilte sa alles bedjert.
Hear myn wurden dy’t ik jim sizze wol,
krij myn hannen, dy’t ik jim rikke wol.
Mar myn wurden foelen as reindrippen súntsjes del
en wjerklonken yn ’e spelonken fan de stilte.
5. It folk dat die de hannen gear,
bûgde har del foar it neonkeal
en it teken flitste warskôgjend
yn de wurden dy’t it útseinde:
en it sei dat de wurden fan de profeten
yn de metrotunnels stean
en inkeld mear
te fernimmen yn it sûzjen fan de stilte.
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VINCENT
1. Stjerheldere jûn:
Smar dyn palet yn mei blau en griis,
sjoch út oer de simmer diis
mei in each, dat wit
fan de raffels yn myn siel
2. Mangel tak yn maitiidspronk;
skets sipres tsjin stjerreloft,
temets de wyn yn ’t winterskoft
yn kleuren op it sniewyt linnen lân.

Refrein: Miskyn begryp ik no

watst tsjin my sizze woest,
hoest lit hast oan dyn sielekoarts,
hoest se yn frijheid sette woest.
Se woen’ net harkje, se bleaune blyn,
mar wa wit, no wol miskyn
3. Stjerheldere jûn,
sinneblommen yn flamjend giel;
wylde wolken yn pears fluwiel
skine yn Vincent’s eagen fan blau poslein
4. Kleur, dy’t nije tinten krijt:
moarntiid fjild mei goudbrûns nôt;
ferware koppen, wurch en âld
bekomm’ ûnder syn leafdefolle hân.

Refrein: Miskyn begryp ik no

watst tsjin my sizze woest,
hoest lit hast oan dyn sielekoarts,
hoest se yn frijheid sette woest.
Se woen’ net harkje, se bleaune blyn,
mar wa wit, no wol miskyn

Se koene dy net ferneare,
al miendest it noch sa goed.
En doe’t it lêste ljocht ferdwûn
út dy stjerheldere jûn,
bleaun dy - lykas minnaars
yn wanhoop - gjin útwei oer.
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Mar ik hie dy sizze kend, Vincent,
foar sa’n grut talint
wie dizze wrâld nea bedoeld.
5. Stjerheldere jûn,
portretten yn in lege seal;
sjogge mei in skôgjend each
de wrâld yn sûnder ’t se ferjitte kin’
6. likemin as de frjemdeling:
de skrale stakkers yn skrale klean;
sierstrewel mei in roas yn read
lizze kniesd en brutsen op it nije lin’.

Refrein: Miskyn begryp ik no

watste tsjin my sizze woest,
hoest lit hast oan dyn sielekoarts,
hoest se yn frijheid sette woest.
Se woen’ net harkje, se bleaune blyn,
Ik tink foar altyd wol miskyn
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VLODROP STASJON

(The Fool On The Hill)
1. Flakbij de grins
heal yn it bosk
sti---et it sintrum
fan de hiele kosmos.
Ik woe it earst net leauwe;
ik koe him hast net wer werom:
de goeroe fan de Beatles wennet op

Refrein: Vlodrop Stasjon,

dêr’t er jûns him deljout
yn in paleis dat blinkt
fan sulver en fan goud.

2. Ek al is er no
krebintich en âld:
syn stim klinkt noch krektlyk
oer hiel de wrâld.
Hy bidt foar de frede;
praat troch de intercom
en bestelt elke dei farske blommen

Refrein: op Vlodrop Stasjon,

dêr’t er jûns him deljout
yn in paleis dat blinkt
fan sulver en fan goud.

Want hy tilt de minsken
nei in heger esjelon;
befrijt har fan har sinten

Refrein: op Vlodrop Stasjon,
dêr’t er oan in lang stik tou
alle hynders drave lit
yn it sirkus fan de klown

En elk dy’t protestearret
stjoert er nei Yndia werom:
want krityk steurt de fibraasjes

Refrein: op Vlodrop Stasjon,

dêr’t er oan in lang stik tou
alle hynders drave lit yn it sirkus fan de klown
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WEST-TERSKELLING

(San Francisco)

1. Ast de boat nimst nei West-Terskelling:
soargje dan foar blommen yn it hier
Ast de boat nimst nei West-Terskelling:
op hiel it eilan is it oerol fertier.
2. En farst de haven yn fan West-Terskelling,
klinkt op it strân al muzyk fan fier,
ja, bij de haven fan West-Terskelling,
steane minsken te swaaien op de pier.
Op hiel it eilân
jildt in útsûnderingstastân
foar bûnte ideeën,
want fan waad oan ’t noardseestrân
bloeie yn it natuerlân
wyld’ orchideeën, wyld’ orchideeën
3. Ast de boat nimst nei West-Terskelling:
ferjit dan net de blommen yn it hier
Ast de boat nimst nei West-Terskelling:
simmer is de moaiste tiid fan it jier
Ast de boat nimst nei West-Terskelling:
oerol is in tiid fan love en peace
Ast de boat nimst nei West-Terskelling
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WOE DATST HJIR WIEST

(Wish You Were Here)

No, dus do wurdst net mear kjel
fan himel of hel,
blau swurk of sear.
En witsto no it ferskil
tusken traaljes en iepen fjild,
tusken greide en swilk
en krigen se dy safier
datst ferruilje woest
dyn helden foar skroat.
brûs en skom
foar tsjoar en fêste grûn:
in skriele treast
datsto no net mear
figurant bist, mar yn stee
in haadrol hast yn it kafee.
Hoe graach woe ik datst hjir wiest,
want wy swimme mar wat om
as fisken yn in kom
jier nei jier.
Rinne lâns it selde spoar;
wêrom en wêrfoar?
Neat oars as belies:
hoe graach
woe ik datst hjir wiest
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WYLST MYN GITAAR SÚNTSJES SKRIEMT

(While My Guitar Gently Weeps)
Ik sjoch nei jim al
sjoch de leafde; se leit te sliepen,
wylst myn gitaar súntsjes skriemt
Ik sjoch troch it raam
en ik doch it hoeden iepen,
wylst myn gitaar súntsjes skriemt

Ik wit net wêrom nimmen ea tsjin jim sein hat
hoe’t leafde as in roas har ûntjout
Ik wit net wêrom immen jim dit ûntsein hat:
wa makke jim sa benaud?
2. Ik sjoch nei de wrâld
en ik tink: hoe sil ’t beteare,
wylst myn gitaar súntsjes skriemt:
oft wy fan elke fout
dochs wol wier wat leare,
wylst myn gitaar súntsjes skriemt
Ik wit net wêrom’t jim jim sa misliede
en ferrieden litten ha.
Ik wit net wêrom’t nimmen foar dy ferlieding
jim warskôge hat.
Ik sjoch nei jim al
sjoch de leafde; se leit te sliepen,
wylst myn gitaar súntsjes skriemt
Ik sjoch nei jim al
as myn gitaar súntsjes skriemt
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Ynhâldsopjefte: Ingelske titels
A

A Hard Day’s Night; sjoch: IN LEAD SWIERE DEI .................................................................. 18
B

Bad Moon Rising; sjoch: STRIEMIN WAAR HJOEDOERDEI .................................................. 39
C

California Dreamin’; sjoch:FAN TERSKELLING BLIUW IK DREAMEN .................................... 9
Congratulations; sjoch: KOM OP MYN FEESTJE .................................................................... 20
D

Day is Done; sjoch: EIN FANNE DEI ........................................................................................ 8
Dear Mrs. Applebee; sjoch: DACH MEFROU BIJ DE LEIJ ......................................................... 4
Death of a clown; sjoch: DE TSJINSTFEINT FAN DE HEAR ...................................................... 5
Down On The Corner; sjoch: EARNE OP DE JOUWER ............................................................ 7
H

Have You Ever Seen The Rain? ; sjoch: HASTO IT EA REINEN SJOEN? ................................. 12
Here Comes The Sun; sjoch: HJIR KOMT SE OAN.................................................................. 13
Hotel California; sjoch:HOTEL DE BOSCHPLAAT .................................................................. 14
I

I Can’t Let Maggie Go ; sjoch: IK JOU HAR MYN HERT KADO ............................................. 17
I Could Easily Fall In Love With You; sjoch: SMOAR FEREALE OP DY .................................. 38
I Heard It Through The Grapevine; sjoch: IK HEARDE IT YN DE PREEK SNEIN ................... 16
I’m A Believer; sjoch: MEI JACQUELINE................................................................................. 26
K
KODACHROME ....................................................................................................................... 20
L

Lucy in the Sky with Diamonds; sjoch: L v.d B. ÚT D. ........................................................... 24
M

Me And You And A Dog Named Boo; sjoch: SKOALLEREIS ................................................... 35
Mr. Pleasant; sjoch: MYNHEAR FLEURICH ............................................................................ 27
Mr. Tambourine Man; sjoch: MENEAR-DE-TAMBOERIJN-MAN ......................................... 28
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Mrs. Robinson; sjoch: MEFROU RIEMERSMA ........................................................................ 25
My Back Pages; sjoch: MYN JONGER DAGEN........................................................................ 29
N

Nights In White Satin; sjoch: SATYN WITE NACHTEN.......................................................... 34
Norwegian wood; sjoch: NOARSK HOUT de fûgel útnaaid ................................................... 30
O

Oh! Prettty Woman; sjoch: OH! POTFOLBLOMME ............................................................... 31
P

Peaceful Easy Feeling; sjoch: LIT ÚS TEGEARRE FJIRDER SILE ............................................... 23
Price Of Love; sjoch: IT RISIKO ............................................................................................... 19
Proud Mary; sjoch:BY DE WETTER-PLYSJE .............................................................................. 2
S

San Francisco; sjoch WEST-TERSKELLING ............................................................................. 44
Sound Of Silence; sjoch: SÛZJEN FAN DE STILTE .................................................................. 40
Sunny Afternoon; sjoch: LIBELLE WEEK ................................................................................. 22
T

Take Me Home, Country Roads; sjoch: OP MYN BOAT, MEI BRÛZJEND SKOM ................. 32
The City Of New Orleans; sjoch:HALLO SUDWESTHOEKE................................................... 11
The Fool On The Hill; sjoch: VLODROP STASJON.................................................................. 43
Tuesday Afternoon ; sjoch: SAMAR IN SIMMERJÛN.............................................................. 33
V
VINCENT.................................................................................................................................. 41
W

While My Guitar Gently Weeps; sjoch: WYLST MYN GITAAR SÚNTSJES SKRIEMT ........... 46
Who’ll Stop The Rain; sjoch: SKÛLJE FOAR DE REIN ............................................................. 36
Wish You Were Here; sjoch: WOE DATST HJIR WIEST ........................................................ 45
Y

Yellow River; sjoch: SMELLE IE ............................................................................................... 37
You've Got To Hide Your Love Away
sjoch: DO MOATST DER TENEI IN SLOT OMDWAAN ....................................................... 6
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De TOP 40 fan Gerard Rinsma

Dit binne se yn alfabetyske folchoarder. Fjirtich nûmers, dy’t ik as strjittemuzikant
oan’t no ta altyd yn it ingels songen haw. Songs, dêr’t ik mei opgroeid bin: se klonken
op de radio, út de jukebox en op de kermis. Songs, dy’t oerwaaien kamen fan fiere
lannen mei de swietrook fan ‘flower power’ en ‘love & peace’.
No, fjirtich jier letter, haw ik se oerset yn myn memmetaal. Sa no en dan mei in
knypeach, mar kwa klank haw ik besocht sa ticht mooglik by it orizjineel te bliuwen.
Op dy wize lit it him ek it maklikst sjonge. En dat soe ik it moaist fine: as dizze lietsjes
songen wurde lykas ik it se op strjitte klinke lit. In protte wille dermei: Gerard Rinsma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

By De Wetterpolysje (Proud Mary )
Dach Mefrou Bij De Leij (Dear Mrs. Applebee)
De Tsjinstfeint Fan De Hear (Death Of A Clown)
Do Moatst Der Tenei In Slot Omdwaan (You've Got To Hide Your Love Away)
Earne Op De Jouwer (Down On The Corner)
Ein Fanne Dei (Day Is Done)
Fan Terskelling Bliuw Ik Dreamen (California Dreamin')
Hallo Sudwesthoeke (The City Of New Orleans)
Hasto It Ea Reinen Sjoen? (Have You Ever Seen The Rain?)
Hjir Komt Se Oan(Here Comes The Sun)
Hotel De Boschplaat (Hotel California)
Ik Hearde It Yn De Preek Snein ( I Heard It Through The Grapevine)
Ik Jou Har Myn Hert Kado ( I Can’t Let Maggie Go)
In Lead Swiere Dei (A Hard Day’s Night)
It Risiko (Price Of Love)
Kodachrome
Kom Op Myn Feestje (Congratulations)
Libelle Week (Sunny Afternoon)
Lit Ús Tegearre Fjirder Sile (Peaceful Easy Feeling)
L. v.d. B. Út D. (Lucy In The Sky With Diamonds)
Mefrou Riemersma (Mrs. Robinson)
Mei Jacqueline (I’m A Believer)
Menear Fleurich (Mr. Pleasant)
Menear-De-Tamboerijn-Man (Mr. Tambourine Man)
Myn Jonger Dagen (My Back Pages) op de CD “In Minske Sin”
Noarsk Hout (De Fûgel Útnaaid) (Norwegian Wood (This Bird Had Flown)
Oh! Potfolblomme (Oh! Pretty Woman)
Op Myn Boat, Mei Brûzjend Skom (Take Me Home, Country Roads)
Samar In Simmerjûn (Tuesday Afternoon)
Satyn Wite Nachten (Nights In White Satin)
Skoallereis (Me And You And A Dog Named Boo) op de CD “In Minske Sin”
Skûlje Foar De Rein (Who’ll Stop The Rain)
Smelle Ie (Yellow River)
Smoar Fereale Op Dy (I Could Easily Fall In Love)
Sûzjen Fan De Stilte (Sound Of Silence)
Vincent op de CD “In Minske Sin”
Vlodrop Stasjon (The Fool On The Hill)* op de CD “In Minske Sin”
West-Terskelling (San Francisco)
Woe Datst Hjir Wiest (Wish You Were Here) op de CD “In Minske Sin”
Wylst Myn Gitaar Súntsjes Skriemt (While My Guitar Gently Weeps)
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Beatles:

A Hard Day’s Night
Here Comes The Sun
Lucy In The Sky With Diamonds
Norwegian Wood This Bird Had Flown
The Fool On The Hill
You've Got To Hide Your Love Away
While My Guitar Gently Weeps

Byrds:

Mr. Tambourine Man
My Back Pages

Christie:

Yellow River

Creedence Clearwater Revival:
Down On The Corner
Have You Ever Seen The Rain?
Proud Mary
Who’ll Stop The Rain
Don McClean:

Vincent

Denver, John:

Take Me Home, Country Roads

Eagles:

Hotel California
Peaceful Easy Feeling
Price Of Love

Everly Brothers
Garrick, David:
Gaye, Marvin
Arlo Guthrie
Honeybus
Kinks

Dear Mrs. Applebee
I Heard It Through The Grapevine
The City Of New Orleans
I Can’t Let Maggie Go
Death Of A Clown Dave Davies
Mr. Pleasant
Sunny Afternoon

Lobo
Mama’s & Papa’s
McKenzie, Scott

Me And You And A Dog Named Boo
California Dreamin'
San Francisco

Moody Blues

Nights In White Satin
Tuesday Afternoon
I’m A Believer
Oh! Pretty Woman
Day Is Done
Wish You Were Here
Congratulations
I Could Easily Fall In Love
Kodachrome
Mrs. Robinson
Sound Of Silence

Monkees
Orbinson, Roy
Peter, Paul & Mary
Pink Floyd
Richard, Cliff
Simon, Paul
Simon & Garfunkel
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NIEUWE CD GERARD RINSMA: IN MINSKE SIN….
Een aantal van deze vertalingen
zijn opgenomen op de nieuwe
CD van Gerard Rinsma uitgekomen.
Deze CD, die getiteld is: ‘In
Minske Sin’, staan 22 nummers,
op drie na in de Friese taal.
De CD bevat een aantal vertalingen van bekende 60erjaren en
Top 2000 songs. Maar daarnaast
staat er op deze nieuwe CD veel
nieuw werk van eigen hand.
De prijs van de CD is € 10,
waarvan € 5 bestemd zijn voor
stichting: Help Mij Leven, die
zich inzet voor het lot van
Straatkinderen in Rio de Janeiro.

Ha jo aardichheid oan dit boekje en wolle jo it hâlde:
dan soe it moai wêze at jo € 2 betelje wolle oan Gerard Rinsma.
It kin ek fia de bank op gironûmer: NL950001398020 t..n.f. Gerard
Rinsma, Goutum
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OP STRJITTE
As strjitte-muzikant bin ik in echte
one-man band: ik begelied mysels
op gitaar, mûlharp en in eigenmakke
drumtastel, dat ik mei myn fuotten
betsjinje. Freegje net hoe’t ik it
doch, ik spylje mei hannen en
fuotten.
OAN DE PIANO
Derneist fiel ik my thús achter de
piano; sjong ik gefoelige lietsjes:
fan froeger út myn GYSBERT-tiid
en nije songs, dy’t ik letter makke
ha.
OERAL THÚS
Sa stadichoan haw ik in hiel
wiidweidich repetoire opboud,
dêr’t ik maklik foar elke
gelegenheid in kar út meitsje kin.

WA’T IK BIN
Al sa’n 25 jier bin ik aktyf yn de
muzyk. Earst yn de Frysktalige
band “GYSBERT”, dêrnei yn
ferskillende jazztrio’s en no al wer
in fjouwertal jierren as solist.
Wêr’t ik mar kin, sjong ik myn
songs. It makket my neat út: as
“strjittemuzikant” op strjitte yn
steden as Keulen, Salzburg, Berlijn,
likegoed as yn Fryslân: Snits,
Drachten, Ljouwert.

Mar it belangrykste is dat ik der
aardichheid oan ha: om foar
minsken te sjongen en te spyljen:
op strjitte as ik de gitaarkoffer
iepen ha of op in poadium foar
minsken yn in seal.
GERARD RINSMA
til. 058 2897912
e-mail: gerard.rinsma@hetnet.nl
www.gerardrinsma.nl
CD’s: ‘In Minske Sin’ € 10
‘It Moaiste fan Gysbert’ € 10
te bestellen troch e-mail

RIPPETWAAR
Myn repetoire is krekt sa
wikseljend: op strjitte muzyk út de
‘sixties’, yn Fryslân myn eigen
teksten en muzyk.
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