RAPPEN

Het zitten van Corona.
Krijgen stress, en willen uiten.
Het schreeuwen op een feest.
Dronken worden en naar buiten.
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Hoor ze spreken op het nieuws.
Maar niet iedereen die luistert.
Geef geen illegale feestjes.
Want niet iedereen die luistert.
Wees verstandig, weet het beter.
Voor elkaar & voor jezelf..
Couplet:
Je ziet ook op het nieuws.
Dat personen, hun taak verrichten.
Hun plichten, waar maken.
Zij die zeggen het ook eerlijk.
Maar niet ieder, kan het vatten.
Resultaten worden harder..
Elk seconde dat ze dreigen..
Het punt is, je wordt sterker.
Niet je zwakte laten tonen..
Je staat op - voor jezelf..
En Neem je vijand, onder ogen!
Small break:
De rellen die uitbraken..
Hadden schijt! ... Aan de regels.

Geen ouwehoeren hier!
Zeikwijven! Willen afstand!
Je kan de pot op..!
Laten zien, dat we..
Van ons af, kunnen bijten.
Refrein:
Voor die gene, die het hebben.
‘T is jou schuld, niet de mijne..
Nu zit je met de wonden.
Door je kinderlijk gedrag,
Je asociale toon..
Je kan wel stom gaan lachen.
Maar ‘tis ernstig, ‘tis geen grap!
Je hoeft voor Mij, Hier niet te komen.
Sluit de deur, Hier voor jou ogen.
Wil de ziekte, Niet gaan spreiden..
Word maar Beter, of ga DOOD!
Naar het graf, om door te leiden.
Ziekenhuizen zijn te vol!
Couplet:
Wij hebben duizend keer gesproken!
En je zag het met je ogen.
Hoorde ons Taal, met jou oren.
En toch ga je, het verkloten?
Waarom denk je, dat er Nieuws is.
Willen jou de rust, gaan stellen..

Zelfs, familie’s te beschermen.

Couplet:

Maar dat houd eens, een keer op!
Als je jou gedrag, verergerd.

Je ouders zijn verwaarloosd.

Kost het jou, een keer je kop!

Want je staat, Niet meer op aarde..
Door jou negatieve daden.

Waar we sterk! Voor moeten wezen.

Leef jij, Hier niet meer, op aarde..

Deze daden! Deze regels!
Het zijn zondes.

Covid, greep jou, bij jou lurven.

Staat geschreven.

Je moest toezien, hoe’t gebeurde.

‘Tis te helpen, door te beden.

Kon geen kant op, kon niet kiezen.

Laat het jou niet gaan verleiden!
Je hebt jou kans, Hier voor gehad.
(Samen, gaan we, er voor strijden!

Nu kijk je, naar beneden.

(Samen, staan we, voor het kwaad!

Ziet je lichaam, je zegt: Fuck!

Zij die.. in de Heer geloven.

Eind Couplet:

Denk, Hier aan, Als goede daad.
Zorg dat jij, je afspraak nakomt.
Break:

Want niet ieder, wilt hier leiden.

Refrein:

Blijf toch binnen, houd de afstand.
Ander half, zegt het voort.

Voor die gene, die het hebben.
‘T is jou schuld, niet de mijne..

Dit is de duidelijkste regel!

Nu zit je met de wonden.

Wie wat zegt, en wie wat hoort.

Door je kinderlijk gedrag,
Je asociale toon..
Je kan wel stom gaan lachen.
Maar ‘tis ernstig, ‘tis geen grap!
Je hoeft voor Mij, Hier niet te komen.
Sluit de deur, Hier voor jou ogen.
Wil de ziekte, Niet gaan spreiden..
Word maar Beter, of ga DOOD!
Naar het graf, om door te leiden.
Ziekenhuizen zijn te vol!
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