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Muziek!
BBS-Hannah-Arendt-Playlist 2022
Terug bij af - FLEMMING ft. Ronnie Flex

2

Menak Wla Meni - Inez

3

Dansen Aan De Gracht - Dobebwoy x Lil Kleine

5

Verleden Tijd - Frenna & Lil Kleine

6

Bazen - Madina

7

Hoe Het Danst - Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle

8

Naar De Maan - Maan & De Jeugd Van Tegenwoordig

9

De playlist met videoclips vind je hier:
http://www.trifolia.nl/?page_id=732
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Terug bij af - FLEMMING ft.
Ronnie Flex
Ik zeg wel dat het goed gaat
Als ik in de kroeg sta
Toch is heel de avond mijn gedachte bij jou
Laten we bij het begin beginnen
Stond aan de bar en je liep naar binnen
Alles in de strijd om je hart te winnen
Zo ging het, als ik me het goed herinner
Was helemaal de kluts kwijt, helemaal weg
Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed
Ik zag een toekomst, jij liet me zitten
Als ik het me goed herinner
Mijn hart is gebroken van de pijn, hmm
Maar toch wil ik het liefste bij je zijn, oh yeah
Refrein:
Ik zeg wel dat het goed gaat, als ik in de kroeg sta
Toch is heel de avond mijn gedachte bij jou
Ik zeg wel dat het goed gaat, totdat ik op je op de stoep staat
Zoekend naar de liefde die we hadden en daarna ben ik weer terug bij af
Daarna ben ik weer terug bij af
Daarna ben ik weer terug bij af
Daarna ben ik weer terug bij af
Sinds je kwam en ging ben ik niet meer oké
Als ik jou niet heb, ben ik liever alleen
Zie je elke avond hangen in het nieuwe cafe
Met je vriendinnen aan het chillen, maar ik zie erdoorheen
Want je weet dat je nog van mij bent
Ho ik mis je nu ik je kwijt ben
Waarom denk ik steeds aan jou?
Mijn hart is gebroken van de pijn
Maar toch wil ik het liefste bij je zijn
Refrein
Ik zie je foto, terug bij af
Ik hoor ons liedje, terug bij af
Ik ruik je luchtje, terug bij af
Droom van je lichaam
Ik zie je foto, terug bij af
Ik hoor ons liedje, terug bij af
Droom van je lichaam, terug bij af

> https://www.youtube.com/watch?v=mjXQSe-Uz4Y
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Menak Wla Meni - Inez
منّك وال منّي
ماباقیش ھاممني
سیدي التعذبني اللي بیني وبینك ساال
ال مانجیك ماتجیني
غیر سیر وخلیني
بكیتلي عیني درت فقلبي حالة
 م ّلیت حبك سیر منك انا یاJ'en ai marre
عمرك ما تلقي قلب بحال قلبي صبار
 م ّلیت حبك سیر منك انا یاJ'en ai marre
عمرك ما تلقي قلب بحال قلبي صبار
منّك وال منّي
Het is al lang verleden tijd
Dat ik nog werkte met m'n hart
Dat je heel de wereld voor mij was
Het zit nog veelste diep in mij
Ik liet je spelen met m'n hart
En nu gebruik ik 'm nooit meer
Nooit meer, nooit meer
 حبيبتي انتي ياmon amour
Notre vie c'est pas leurs aﬀaires
Si tu nous veux ensemble pour
toujours
Méfions-nous, de l'œil des gens
Pour éloigner les vautours
C'est à nous d'être intelligents
 حبيبتي انتي ياmon amour
Notre vie c'est pas leurs aﬀaires
كنتي في حياتي كلشي
غدرتي و نسيتي كلشي
كنتي في حياتي كلشي
غدرتي و نسيتي كلشي
 ولو, ولو,وما ربحتي ولو
 كلشي, كلشي,ونسيتي كلشي
 ولو, ولو,وما ربحتي ولو
 كلشي, كلشي,ونسيتي كلشي
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> https://www.youtube.com/watch?v=d5x9SNiSUO8
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Dansen Aan De Gracht Dobebwoy x Lil Kleine
Ik vlieg je over naar Amsterdam
Zorg dat je morgen hier naast me staat
Doorgaan en flex tot de laatste nacht
Ze wil met me dansen aan de gracht
Ben met Money, heb m'n beat van Money
Ik vlieg d'r over naar Amsterdam
Zorg dat ze morgen hier naast me staat
Doorgaan en flex tot de laatste nacht
Ze wilt met me dansen
Refrein:
Ik, ik vlieg je over naar Amsterdam
Zorg dat je morgen hier naast me staat
Doorgaan en flex tot de laatste nacht
Ze wil met me dansen aan de gracht
(2x)
Vlieg d'r over want ik wil d'r naast me
Laat geboekt, dus ze neemt de laatste
Lage Uber en ze Snapt de grachten
Duizend koﬀers, ze is iets van plan, yeah
Voel je special, 't is niet vaak als ik dat doe
Loop met pengs in de stad nu
Neem die bon, ik heb buit in m'n zak nu
Op Cura of een drankje Izakaya
Fleeky in a dress, she on fire
Je kent me, ik ben fully in designer
En we matchen, dus ik hou d'r aan de zijkant
Zorg dat je morgen hier naast me staat
Doorgaan en flex tot de laatste nacht
Ze wil met me dansen aan de gracht
Ik, ik vlieg d'r over naar Amsterdam
Zorg dat ze morgen hier naast me staat
Doorgaan en flex tot de laatste nacht
Ze wilt met me dansen aan de gracht
Uh, ik zeg je, 'Schatje, maak je klaar en pak je koﬀer in'
Dus beter laat het maar
Ik vlieg je over naar m'n stad en schat, ik haal het daar
Echt waar, je moet me zeggen wat je hebben wil
Al die mannen zeggen niks, nee, al die mannen zeggen veel
Ikke laat je zien, schatje, kijk hoe ik je inpak
Ikke haal een jurk voor je en dan kom ik in pak
Ik heb de tent going up op een dinsdag
Kijk hoe ik lach steeds weer als ik winst pak
Ikke trek een bom voor je weer, wat een inslag
En ik pak die money rechts als het niet meer links lag
Het wordt gezellig als m'n mattie je vriendin mag
Schat, ik boek een jet voor je, ik wil dat je instapt
Refrein
> https://www.youtube.com/watch?v=HxBAYC0PdBE
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Verleden Tijd - Frenna & Lil Kleine
Je kent mijn stem niet
Wie ik ben is wie je nu ziet
Wil je dansen met illusies
Ben niet de oude
Ben je verder dan het heden?
Wil je terug naar het verleden, zegt je dat iets?

Ey ey ey, kan niet meer in een relatie
We houden van maar dat gaat niet
Ik heb de trauma
Ey, ey, ey, ik hecht niet meer ik wil spatie
Schat beter noem je m'n naam niet
Toch wil ik je graag zien

Ey ey ey ey
Het is al lang verleden tijd (ey, eey)
Dat ik nog werkte met m'n hart
Dat je heel de wereld voor mij was
Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)
Ik liet je spelen met m'n hart
En nu gebruik ik 'm nooit meer
Nooit meer, nooit meer

Ey ey ey ey
Het is al lang verleden tijd (ey eey)
Dat ik nog werkte met m'n hart
Dat je heel de wereld voor mij was
Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)
Ik liet je spelen met m'n hart
En nu gebruik ik 'm nooit meer
Nooit meer, nooit meer
Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey
Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey
Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey
Ey, ey ey ey
Ey, yeah, eya

De straten lijken te huilen
De bitches maken geluiden
Je doet de deur dicht
Ik zag jou als mijn wifey
Maar jij deed niet als m'n wifey
Ik begrijp niet
Ey ey ey ey
Het is al lang verleden tijd (ey, eey)
Dat ik nog werkte met m'n hart
Dat je heel de wereld voor mij was
Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)
Ik liet je spelen met m'n hart
En nu gebruik ik 'm nooit meer
Nooit meer, nooit meer

(Eine Bearbeitung von “Onderweg” von
Abel.)
> https://www.youtube.com/watch?
v=x4sMrc0p70k

Lieve schat pak je rust en laat me eﬀe zitten naast je
Een goed gesprek, wacht laat me eﬀe drinken halen
Al die goede dagen lijken alsof ze gister waren
Zomer- en winterdagen, ik mis die dagen
Echt, het is niet alles wat het lijkt
Mijn emoties zet ik om in agressiviteit
En nu wil ik dat je blijft, blijft
Het is al lang verleden tijd (ey, eey)
Dat ik nog werkte met m'n hart
Dat je heel de wereld voor mij was
Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)
Ik liet je spelen met m'n hart
En nu gebruik ik 'm nooit meer
Nooit meer, nooit meer
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Bazen - Madina
Geloof niet alles wat je, ziet
Ik had veel pijn voor een long time
En na dit nummer staan we, quitte
Kreeg en nieuwe kans voor die sunshine
Ik hou van elke vouw, die me heeft gebouwd
Laat niet los right now, now, now, we gaan ook right now
Ja ik weet ik doe het goed, goed, goed
Het moet, moet, moet
Alle dingen die ik doe, doe, doe
Het voelt zo goed
Ja alle vrouwen, we staan bij elkaar
Ik kan niet verlagen, ja de deur is is daar
We doen dit samen, we maken het allemaal waar
We zijn de bazen, ja jij ook ja
Wij zijn on the road, ja je kan dit ook
Hele mooie dagen komen als je het gelooft
Focus niet op likes, baby focus op je goals
Kijk niet naar verleden maar where I wanna go
Only fam blijft close (Only fam blijft close)
Ik had altijd hoop (Ik had altijd hoop)
In de highs and lows (In de highs and lows)
Leef ik altijd zo, zo, zo
Ja ik weet ik doe het goed, goed, goed
Het moet, moet, moet
Alle dingen die ik doe, doe, doe
Het voelt zo goed
> https://www.youtube.com/watch?v=U1BOH9h1JsA
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Hoe Het Danst - Marco Borsato,
Armin van Buuren, Davina
Michelle
Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand
Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan
Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan
'k Heb je hart zo lang niet open meer zien staan

Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou
Ook al mis ik de balans zonder jou
Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou
Als het beter, als dat beter is

Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is

Ga maar kijken hoe het danst zonder mij
Geef de liefde weer een kans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als het beter is

Heeft het leven dan meer glans zonder mij?
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

Ga maar kijken hoe het danst
Ga maar kijken hoe het danst
Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als het beter, als dat beter is

De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht
Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht, oh
Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil
Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil
Wil je weten hoe het danst zonder mij?
Misschien heb je meer balans zonder mij
Als het moet zet ik een stapje opzij
Als dat beter, als dat beter is
Heeft het leven dan meer glans zonder mij?
Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?
Als dat echt zo is dan laat ik je vrij
Als het beter, als dat beter is
Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
Ga maar kijken hoe het danst
Ga maar kijken hoe het danst
Het is niet dat ik niet wil
Maar heel de weg lijk ik vergeten
Zou niet weten welke richting
Welke weg nog leidt naar jou
Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand
> https://www.youtube.com/watch?v=siHVxNhuz-s

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis
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Naar De Maan - Maan & De
Jeugd Van Tegenwoordig
Ladies en gentle, welkom bij niemand minder dan
De Jeugd Van Tegenwoordig en sterrenzangeres Maan
Ben op jou, let's be op gang
Je love is hot, net pyromaan
Blus me, blus me met je lippen
You my legday, kan je niet skippen
Let's go loes, let's go get
Neem m'n petje af voor je en da's no cap
Your back, ik heb het op Snap
Your love is je van het
Hey, ik droom al maanden van een tripje naar de zon
En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar m'n mond
Zou dit iets buitenaards zijn? Kom ik hier nog bovenop?
Ik heb zin in jou en je sterrenstof
Laten we gaan, 't liefst nog vandaag
Samen stralen door de lucht
Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
'K Heb alle tijd, neem mij maar mee
Want we gaan naar de maan en nooit meer terug
Naar de maan
Naar de maan en ik kom nooit meer terug
Ik heb m'n koﬀer allang gepakt
Bergschoenen en een zwembroek, van alles wat
Kom en vertel me alles van
Je intergalactische vakantieplan
Gaan we duurzaam met het treintje?
Hou me niet langer aan het lijntje
Pepijntje wacht op je seintje
Ik heb altijd tijd om te verdwijnen met jou
Hey, ik droom al jaren van een tripje naar de maan
Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van m'n naam
Zou dit iets magistraals zijn? Mag ik jou iets zeggen?
Verliefd op jou en elke letter
Laten we gaan, 't liefst nog vandaag
Samen stralen door de lucht
Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
'K Heb alle tijd, neem mij maar mee
Want we gaan naar de maan en nooit meer terug
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Laten we gaan, 't liefst nog vandaag
Samen stralen door de lucht
Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
Het maakt niet uit, we gaan meteen
Naar de maan en nooit meer terug
We zijn op de maan, kijk hoe we lekker gaan
Van zwaartekracht trekken wij niks aan
We zijn lekker verdwaald en beetje (?)
Nu wordt het laat
Laten we gaan, 't liefst nog vandaag ('t Liefst nog vandaag)
Samen stralen door de lucht
Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
'K Heb alle tijd, neem mij maar mee
Want we gaan naar de maan en nooit meer terug
Laten we gaan (Zing voor ze, Vjèze)
'T Liefst nog vandaag ('t Liefst nog vandaag)
Samen stralen door de lucht
Wat gaan we doen? Waar gaan we heen?
Het maakt niet uit, we gaan meteen (Die kant op, die kant op)
Naar de maan en nooit meer terug
Wat pakken we?
Uber, rennen, vliegen
Let's go, man

