
 
 
 

 
 

 
Tröpke, tröpke, tröpke op de kop 
 
 Me ons tröpke ons tröpke zien wej wer op de been 
 Jong en alt duut me, niemand is d’r mer alleen 
 Wej make dan en feestje en goan d’r tegenoan 
 Ut zal nog heel duure vurda wej noar bed toe goan 
 Me ons tropke goan wej alle daage oan de zwier 
 Wej dinke nie oan sloape alleen nog mar oan bier 
 Gef ons nog mar un rundje dan drinke wej um op 
 Me ons tröpke stoan wej dan wer op de kop 
 
Overal schik, ut is wer carnaval 
Gen mins dinkt d’r oan werke, ien Gruusbek is ut bal 
D’n boas die kan verreke, al kriege wej de zak 
Wej blieve bej ut feest al valle de mussen van ut dak 
 
 Me ons tröpke ons tröpke zien wej wer op de been 
 Jong en alt duut me, niemand is d’r mer alleen 
 Wej make dan en feestje en goan d’r tegenoan 
 Ut zal nog heel duure vurda wej noar bed toe goan 
 Me ons tropke goan wej alle daage oan de zwier 
 Wej dinke nie oan sloape alleen nog mar oan bier 
 Gef ons nog mar un rundje dan drinke wej um op 
 Me ons tröpke stoan wej dan wer op de kop 
 
Van woar ge ok komt, da mikt ons toch nie uut 
Want met en masker op de kop ze-ujt niemand owe snuut 
Ge hoeft gen dorst te kriege, ut bier kumt uit de kroan 
Dus drinke wej d’r nog enne vurda wej noar huus toe goan  
 
 Me ons tröpke ons tröpke zien wej wer op de been 
 Jong en alt duut me, niemand is d’r mer alleen 
 Wej make dan en feestje en goan d’r tegenoan 
 Ut zal nog heel duure vurda wej noar bed toe goan 
 Me ons tropke goan wej alle daage oan de zwier 
 Wej dinke nie oan sloape alleen nog mar oan bier 
 Gef ons nog mar un rundje dan drinke wej um op 
 Me ons tröpke stoan wej dan wer op de kop 
 
Tröpke, tröpke, tröpke op de kop 
 
 Me ons tröpke goan wej alle daage oan de zwier 
 Wej dinke oan sloape alleen nog mar an bier 
 Ons glas da is now leg en het geld da is we op 
 Me ons tröpke stoan wej altied op de kop 
 
Tröpke op de kop, heay! 
  

  


