Goeiemorgen, goeiedag (Stan Van Samang)
Zes uur ’s morgens en de wekker afgezet
Strek m’n tenen en m’n benen
Stappe kik uit bed
Gene pyjama en ook gene peignoir
Da's allemaal overroepen, ik draag alleen m’n haar
Water laten lopen, handjes in de lucht
Douchen is zalig denkt Slongske met ne zucht
Goed afdrogen en een topke aangedaan
Fly, fet, sneakers en een baggy broekske aan
Perfect, met mijne frak die da‘k gisteren heb gekocht
voor nen appel en een ei
‘k Moest niet wachten in de rij
Ieder paskotje was vrij
Portefeuille laten liggen, iemand gaf hem terug aan mij
Step out the house
Start chords, oh, no
‘k Zen terug vergat de velo
Twee wielen, cruise, de flow
Goeiedag, goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag
Goeiemorgen, deze dag
Content da'k weer leven mag
Goeiendag
Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag
‘k Sta altijd op mee ne lach sinds da'k hier het leven zag
Goeiendag
We zien het leven als een spel waar da ge bonussen kunt
krijgen
Smile on your face om te stijgen
Hogere levels te bereiken
Durven springen en bouwen aan uw dromen
Daar kunde ook veel punten mee bekomen
Lacht eens naar de mensen dat ge nog tegen ga komen
Op ’t einde van de rit, ze zullen u belonen
Voor minstens één complimentje per dag
Verwacht u al maar aan ne lach
Ook wat knuffelen dat mag
Gade nooit ni overstag
Kunde zijn gelijk ik
Content da‘k weer leven mag
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Pak het leven gelijk da 't komt
Na regen komt toch de zon
Hoe is ’t met u, alles bon?

Neem het leven zoals het
komt

Goeiedag, goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag
Goeiemorgen, deze dag
Content da'k weer leven mag
Goeiendag
Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag
Ik sta altijd op mee ne lach sinds da ’k hier het leven zag
Goeiendag
Read more: https://muzikum.eu/nl/123-2912-237726/stan-vansamang/goeiemorgend-goeiendagsongtekst.html#ixzz4eOeiaNHT
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