Antwerps | Hello van Adele in het Antwerps

Jamilla Baidou brengt Hello in haar prachtig Antwerps accent!
https://www.youtube.com/watch?v=VU7xfoa32mE

Allo ‘t zenne kik
Ik vroeg mij af of gij mij terug wou zien
na al die fucking shit
Om terug te kijken noar vroeger
Ze zeggen tijd goa mij genezen moar
het wordt alleen moar droever

Hallo, ik ben het
Ik vroeg me af of jij me terug wou zien
na al dat gedoe
Om terug te kijken naar vroeger
Ze zeggen tijd gaat u genezen, maar het
wordt alleen maar droever.

Allokes, kunde ’t horen?
Ik zen in Californië oan ‘t dromen over
wie wij konde zen
We woaren jonger en hadde tijd
Hoe wast na wer voor dat dees allemoal
veranderde in schijt
Der is zo’n groot verschil tussen ons
getweje
En ’t is al veels te lang geleje

Hallo? Kun je het horen?
Ik ben in Californië aan het dromen over
wie wij konden zijn.
We waren jonger en hadden tijd.
Hoe was het weer voordat dit allemaal
veranderde in schijt
Er is zo’n groot verschil tussen ons
tweeën.
En het is al veel te lang geleden.

Allokes van den andere kant
‘k hem al duizend keer gebeld en na
zijde ambetant
‘k Wil er efkes inwrijve wa da ‘k a hem
geflikt
Moar a ‘k a bel hedde al lang oep ’t rooi
telefonneke geklikt

Hallo van de andere kant.
Ik heb al duizend keer gebeld en nu ben
je ambetant.
Ik wil er even inwrijven wat ik je heb
geflikt
Maar als ik je bel, heb je al lang op het
rode telefoontje geklikt.

Allokes van den buitenkant
Ik vind dat echt ni meer plezant
‘k Wil a kloten uit het diepst van mijn
hart
Moar het boeit ni meer want vor mij
zedde gij gewoon nen dikke fart
Oehoeh, yeah eah eah
Nen dikke fart

Hallo van de buitenkant
Ik vind dit echt niet meer leuk
Ik wil je kwetsen uit het diepst van mijn
hart.
Mar het boeit niet meer want voor mij
ben jij gewoon een grote sukkel.

Meer oefeningen op www.goestingintaal.com

