
The news 

 

This is what they wrote about the climate in the papers last week 

Will you settle with my content, is it truth you really seek 

Just in case you missed it I can tell you that the future’s looking bleak 

Pollution’s taking over and CO2 emissions reached a peak 

 

A new source of carbon was discovered and we’re all gonna die 

Poly-ethylene in birds’ eggs, now plastic’s flying in the sky 

Methane levels rising in the arctic and the temperatures are high 

Half a million cows drown down under, while their rivers running dry 

 

Polar bears escape the warming arctic they don’t know where they belong 

While killer whales keep dying underneath the ice sheets until they’re 

gone 

Someone wrapped a glacier in tin foil, someone else composed a song 

While the worst case scenario unfolds, we still act like nothing’s wrong 

 

Mmm, then again it could be Yellowstone 

Oooh, do we have Godzilla on the phone? 

 

We’ll get another hidden headline in the morning I am sure 

Just wait another week and if you’re lucky I may give another tour 

 

 

Bruingrijs 

 

Als ik een kleur was, was ik bruingrijs… bruingrijs, en das ok 

Ik kom thuis in mijn gedachten, wat ze denken, denk ik mee 

Ik probeer ze wel te verven, maar dan lijkt er iets te sterven 

 

Als ik lach dan ben ik vrolijk, als ik huil ben ik bedroefd 

Als ik peins is het waarschijnlijk da’k iets lekkers heb geproefd 

En als ik staar is dat een teken dat heet even niet meer hoeft 

 

En soms heb ik gedachten van liefde en van passie, van vleselijke lust 

En bruingrijs is de kleur van de Judas in mijn hoofd die mijn gedachten kust 

En soms heb ik gevoelens die ik niet kan controleren,  

overheersend en gemeen 

Die ik wel zou willen temmen, maar het brandt me op van binnen 

Lieve help ik ben alleen, Lieve help ik ben alleen! Woef! 

 

In een wereld zonder waarheid zegt een stem dat ik moet volgen  

maar dat is flauwekul 

Want ik blijf alsmaar proberen om een heilige te zijn,  

maar ik ben zo vaak een (de) lul 

Ik hoor de stemmen zeggen dat het goedkomt met de mensen,  

elke dag ’n nieuw begin 

En dan zijn daar weer de grenzen, het valt niet uit te leggen,  

Want het leven heeft geen zin, nee, het leven heeft geen zin! Woef! 

 

Groter, sterker, harde werker, pijn vergeten, beter weten 

Altijd pasklaar, onaantastbaar… harder, feller, dieper, sneller! 

 

Ik zie de aarde sterven en het maakt me stuk van binnen,  

de dood is zo dichtbij 

Geen plek meer om te schuilen en geen tijd meer om te huilen 

Mijn leven is van mij, mijn leven is van mij! Woef! 

 

Bruingrijs is mijn kleur, bruingrijs zijn mijn dromen 

Want ik ben bruingrijs op de wereld gekomen 

Het is allemaal om niets, in de aarde zal ik rotten 

En daarom heb ik haast, met mij valt niet te spotten 

 

…en dat geen toekomst of verleden mij kan stoppen in het heden 

Al mijn kleuren zijn voor jou… 

Bruingrijs, en das ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brown-grey 

 

If I was a colour, I’d be brown-grey… brown-grey, and that’s okay 

I come home to my thoughts, whatever they’re thinking, I think along 

I do try to paint them over, but then something seems to die 

 

When I smile I am happy, when I cry I am sad 

When I frown it’s quite probable that I’ve tasted something nice 

And when I stare it’s likely I’ve tasted something nice 

 

And sometimes I have thoughts of love and passion, of carnal lust 

And brown-grey is the colour of the Judas in my head  

who kisses my thoughts 

And sometimes I have feelings that I can’t control, commanding and cruel 

That I would like to tame, but it burns me up inside 

Dear me, I’m all alone, I’m all alone! Woof! 

 

In a truthless world a voice beckons me to follow,  

but that’s nonsense 

Because I keep trying to be a saint,  

but so often I’m a prick 

I hear the voices saying that the people will be alright,  

every day a fresh start 

And then the barriers reappear, it’s inexplicable, 

Life has no meaning, no, life has no meaning! Woof! 

 

Bigger, stronger, hard worker, forget the pain, know it all, 

Always pret-a-porter, untouchable, harder, fiercer, deeper, faster! 

 

I can see the earth dying and it breaks me up inside,  

death is so near 

No place left to hide, no time left to cry 

My life is mine, my life is mine! Woof! 

 

Brown-grey is my colour, Brown-grey are my dreams 

Because I was brought to the world brown-grey 

It’s all  for naught, in the earth I shall rot 

And that’s why I’m in a hurry, don’t mess with me 

 

…and that no future or past may stop me in the present 

All my colours are for you… 

Brown-grey, and that’s okay 



Het is te laat 

 

Het is te laat, het is te laat 

De aarde heeft besloten dat het zo niet langer gaat 

De zee zit vol met plastic en de mensen vol met haat 

En we weten donders goed 

Dat er geen antwoord op bestaat 

 

Het is te laat, het is te laat 

In Parijs en Katowice wordt alleen nog maar gepraat 

Mooie woorden als een masker voor ons onbedwingbaar kwaad 

Zal er weemoed zijn en spijt 

Als al het moois voorgoed vergaat? 

 

Je carrière, je familie, al je wensen al je dromen 

Grenzeloos was je bestaan 

We willen alles en nog meer, dus het moest er eens van komen 

’t Is te laat we gaan eraan 

 

Het is te laat, het is te laat 

Wees maar extra vriend’lijk voor de kind’ren in de straat 

De bomen en de dieren en de mensen die je haat 

Want ze weten niet dat jij 

Ontdekt hebt waar het over gaat 

 

Het is niet dat ik niet langer van je hou 

Maar mijn ideeën zweven weg van die van jou 

Ik wil voorkomen dat ik niemand meer vertrouw 

Want ’t is te laat het is te heet het is te koud 

 

Het is te laat… 

 

 

Dat mooie leven 

 

Mag ik je iets vertellen? 

Ik maak me grote zorgen 

Om het welzijn van mijn vrienden 

en de wereld van morgen 

 

Soms denk ik rare dingen 

Die ik liever niet vertel 

Ze hangen samen met mijn wezen 

Dat verontrust me wel 

 

Ik zie het vaak bij anderen 

Wanneer ze in zichzelf gekeerd 

Aan hun gedachten lijden 

“Wees niet jezelf dat is verkeerd” 

 

Wees niet bang ik ben hetzelfde 

Misschien nog duisterder dan jij 

Ze kenne zeggen: doe normaal man 

Dat kan wel zijn maar ik ben mij 

 

Laat je niet beperken: 

Al hang je van littekens aan elkaar 

Soms kun je de strijd niet winnen 

Maar leven kun je, en dat is waar 

Dus leef dat mooie leven maar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is too late 

 

It is too late, it is too late 

Earth has decided this can’t go on any longer 

The sea is full of plastic, and the people full of hate 

And we know darn well 

That there’s no answer 

 

It is too late, it is too late 

In Paris and Katowice they’re only talking 

Pretty words mask our uncontrollable evil 

Will there be sorrow and regret 

When all that beauty perishes for good? 

 

Your career, your family, all your wishes and dreams 

Boundless was your existence 

We want it all, and more, so it had to come to this 

It is too late, we’re doomed 

 

It is too late, it is too late 

Be extra friendly with the children on the street 

The trees and the animals and the people you hate 

Because they don’t know 

That you discovered what it’s all about 

 

It’s not that I don’t love you anymore 

But my ideas float away from yours 

I want to avoid mistrusting everyone 

‘Cause it’s too late, it’s too hot, it’s too cold 

It is too late… 

 

 

Life is fine 

 

Can I tell you something? 

I’m really worried 

About the well-being of my friends 

And the world of tomorrow 

 

Sometimes I think weird things 

That I’d rather not talk about 

They are connected to my being 

That’s a disconcerting thought 

 

I often see it in others 

When they hide away 

Suffering from their thoughts 

“Don’t be you, that’s wrong” 

 

Don’t be scared my thoughts are just like - 

Maybe even darker than yours 

They can tell me to act normal 

That may be but I’m me 

 

Don’t let yourself be restrained 

Even if your covered in scars 

Sometimes you can’t win the fight 

But you can live, and that’s a fact 

So live, ‘cause life is fine 

 

 

 

 

 



Water uit de kraan 

We tappen water uit de kraan 

We trekken wifi uit de lucht 

Hoe lang blijven deze dingen nog bestaan? 

Wanneer slaan de mensen op de vlucht 

En is ’t met al die shit gedaan? 

 

We trekken money uit de muur 

Vertrouwen op een stuk papier 

Waarom maakt de mens zichzelf het leven zuur? 

Wanneer komt het water ons tot hier 

En springt de mensheid in het vuur? 

 

Je denkt niet voor jezelf, je volgt gewoon de trend 

Het is belangrijker voor jou te weten hoe een ander denkt 

Want het gaat niet om de inhoud maar om de content 

Het is nooit genoeg het maakt niet uit hoe hard je rent 

 

Dus koop een glossy overtuig jezelf hoe heel je bent 

En ga op yoga laten zien hoe spiritueel je bent 

Ga consumeren sta versteld over hoe snel het went 

En in een hoekje mijmeren omdat je niemand kent 

 

En niemand bent, begin een vlog en word een echte vent 

Op straat zullen ze zeggen: yo die loser is kapot bekend 

Je bent een loser maar een loser zijn is inherent 

Je bent een mens en doet een mens en dat is permanent 

 

Want voor ons bestaat geen ondergrens, nee 

Het systeem is wat het doet en geldt voor ieder mens 

Je voelt je beter dan de rest in je Mercedes Benz 

Dus schijt aan alles, ik ga chillen met mijn twitterfans 

 

We tappen… 

 
Wees niet verbaasd als je verkracht wordt door een goeroe 

Er is niets zwakker dan een mens die naar een doel zoekt 

Denk je nou echt dat het je goed doet 

Er is niks dieper dan de dingen die je voor je medemensen doen moet 

 

De filmproducer die zijn pik in je strakke poep floept 

Was geen verrassing Hollywood draait om de doekoe 

Wil je money power fame of doen wat goed voelt? 

Rode pil, blauwe pil, mijn waarheid is een koevoet 

 

Je bent een vrouw die een boer zoekt maar nooit de vloer poetst 

Een kind dat spruitjes snoept en daarna boe roept,  

Een keeper die de bal vreest en in zijn eigen doel poept 

Ik concludeer maar dat de waarheid er niet toe doet 

 

Ik voel boosheid, angst, verdriet maar dit is wat ik doen moet 

Ik rap mijn shit omdat het waar is, niet omdat het goed voelt 

Uit de weg, Blue Dog moet naar zijn doel toe 

En als je daar een probleem mee hebt: fuck you ! 

 

We tappen… 

 

Troost jezelf er is een plan voor morgen 

Het is hetzelfde als vandaag maak je geen zorgen 

Je echte zelf was nooit verborgen 

Diep van binnen was je altijd al verdorven 

 

 

 

 

 

Water from the tap 

 

We get our water from the tap 

We get our wifi from the sky 

How much longer will these things exist? 

When will people start running 

And all that shit end? 

 

We get money out of walls 

Trust in a piece of paper 

Why do people make their lives miserable? 

When will the water reach up to here 

And mankind jump into the fire? 

 

You don’t think for yourself, you just follow trends 

It’s more important for you to know how others think 

Because it’s not about facts but about your image 

It’s never enough, it doesn’t matter how fast you run 

 

So buy a glossy magazine and convince yourself of your wholeness 

And do yoga to show others how spiritual you are 

Go on consuming and marvel at how quick you get used to it 

And then stand in a cornel moping because you know nobody 

 

And are a nobody, begin vlogging and become a real bloke 

They’ll say it in the streets: yo that loser is crazy famous 

You’re a loser, but being a loser is inherent 

You’re a human, so you’re gonna human, it’s a permanent condition 

 

We can go lower than rock bottom, 

The system is what it does and that goes for everyone 

You feel better than the rest in your Mercedes Benz 

So fuck it all, I’m gonna go chill with my fans on twitter 

 

We get… 

 

Don’t be surprised when you get raped by a guru 

There’s nothing weaker than someone looking for goals 

Do you really think it’s good for you 

There’s nothing more profound than doing things for your fellow man 

 

The film producer sticking his cock up your tight arse 

Was no surprise, ‘cause Hollywood it all about that cream 

Do you want money power fame or do you want to do what’s right? 

Red pill, blue pill, my truth is a crowbar 

 

You’re a housewife looking for her farmer, but you never cleaned a floor 

You’re a child who eats his brussels sprouts and then shouts “boo” 

A keeper who fears the ball and shits his own goal 

My conclusion is that the truth doesn’t matter  

 

I feel anger, fear, sadness but this is what I gotta do 

I rap my shit because it’s true, not because it makes me feel good 

Out of my way, Blue Dog needs to reach his goal 

And if you’ve got a problem with that: fuck you! 

 

We get… 

 

Console yourself, there’s a plan for tomorrow 

It’s the same plan as today, don’t worry 

Your real self was never hidden 

Deep inside you have always been depraved 

 

 

 

 

 

 



Blijf bij mij 

 

Laat me van je houden 

Verberg je niet voor mij 

Als ik je pijn doe weet ik dat meteen 

Liefde is delen 

Liefde maakt ons vrij 

En zonder jou is ‘t maar alleen 

 

Dus blijf bij mij, blijf bij mij 

Dan ben ik als een kind zo blij 

 

Laat de nacht maar komen 

Het donker is niet eng meer 

En mijn verlangens zijn in slaap gekust 

Geen demonen 

Geen boosheid, angst of hartzeer 

Ik zie de wereld en voel rust 

 

Dus blijf bij mij, blijf bij mij 

Dan ben ik als een kind zo blij 

 

Soms gedraag ik me verwend 

Maar das voor jou allang bekend 

Je laat me roepen wat ik wil en geeft me dan een zoen 

We blijven kind’ren van de tijd 

Maar jouw blik is eeuwigheid 

En zo ontstaat verhaal in alles wat we doen 

 

Dus blijf bij mij, blijf bij mij 

Dan ben ik als een kind zo blij 

Blijf bij mij, blijf bij mij 

Dan ben ik als een kind zo blij 

 

 

Everything is going according to a plan 

 

We are never going to Mars and I guess you know it 

Guess you know it, yes you know it 

We will not be able to grow a single seed or sow it 

Guess you know it, ain’t gonna grow shit 

 

The air is filled with magic 

The ground is filled with oil 

In some ways it is tragic 

To watch a planet boil 

 

But everything is going according to a plan 

We’ll reap what we keep sowing and worry ‘bout it then 

There’s too much to control, so let’s get out of hand 

Our footprints take their toll, but laugh at it, we can 

 

The man with the orange hair is raising voices 

Ooh, raising voices, yeah, raising voices 

And men in black suits are making ugly choices 

Ugly choices, leaving us voiceless 

 

The seasons are a’changing 

Our winters disappear 

A miracle’s unfolding 

We shed a quiet tear 

 

But… 

 

The train will keep on speeding 

With everyone on board 

It’s gonna be intriguing 

And no one will be bored 

Stay with me 

 

Let me love you 

Don’t hide yourself from me 

If I hurt you I’ll know right away 

Love is sharing 

Love frees us 

And without you it’s just loneliness 

 

So stay with me, stay with me 

I’ll be as happy as a child 

 

Let the night in 

I don’t fear the dark 

And my desires have been kissed to sleep 

No more demons 

No more anger, fear or heartache 

I see the world and feel at peace 

 

So stay with me, stay with me 

I’ll be as happy as a child 

 

Sometimes I’m a spoiled brat 

But you know that already 

You let me rant and then give me a kiss 

We are children of the times 

But your eyes spell eternity 

And so a story forms from all the things we do 

 

So stay with me, stay with me 

I’ll be as happy as a child 

So stay with me, stay with me 

I’ll be as happy as a child 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ode to music 

 

This is an ode to music 

Let me touch your heart with my soul 

Lend me your ear if that’s alright 

Lend me your smile and make me whole 

 

And when your mind is weary 

When ears are tired, and eyes are teary 

I’ll be fragile just like you 

In the cruellest things I do 

 

Can I fill your body with my rhythm? 

Can I fill your mind with melodies? 

Can I confess to you my fiercest desires? 

Can I find a little peace? 

 

[solo] 

 

Lift my spirit in times of trouble 

Keep me high in times of joy 

Give some hope amid the rubble 

To this lost and frightened boy 

 

Storms will darken 

Storms will darken poisoned skies 

We won’t listen to your lies 

Hear your children when they cry 

Love each other ‘till you die ! 

 

You don’t think I really care 

But when you need me I’ll be there 

I’ll be ready, when you dare 

I will be your teddy-bear 

 

La-di-day-da-di-day, la-di-da-di-day, lay-da-di-da-di-da-di-day-dum 

 

Rule of law will disappear 

Sounds of death will fill your ear 

You can run, but you can’t steer clear 

Anarchy, she’s almost here 

 

Silent marches, tiki torches, dogs that shit on empty porches, tantric 

courses, happy forces, therapeutic fucking horses, yes you’re gorgeous, a 

magnum opus, proud of you my little soldiers, swarms of locusts, dreams 

that broke us 

 

You don’t know what the fuck you are! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debiel 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Beestjes en boompjes en huisjes, beschuitjes met muisjes 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Praatjes en gaatjes verzonnen verhaaltjes ik haat je 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Schilder je trekhaak alsof het wat uitmaakt ’t is jouw zaak 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Je doet ’t al fakend je doet het uitstekend 

Je weet dat het toch niets betekent 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Stem op Obama, o nee wat een drama, ach laat maar 

 

Je bent n debiel, je bent n debiel 

Het baat niet, het schaadt niet, het is wat je ziet, God bestaat niet 

 

Je bent n debiel, Je bent n debiel 

Je bent debiel 

Debiel 

 

 

 

Sentinelese 

 

I want to live on an island 

Just like the Sentinelese 

There wouldn’t be much cause for violence 

Mostly they’d leave me at peace 

 

Sometimes I wish I could join them 

Prancing about with my spear 

My willy exposed to the gods of the trees 

Dating back gazillions of years 

 

To have a grand old history 

Firmly grounded, yet always simply free 

To be a sentinel of nature’s fierce decrees 

Is the most that any man could ever wish to be 

 

I’ll watch the sands of your sacred shores 

I’ll be the guardian of bees 

Worshipping the ground and the river’s course 

Because they are the lifeblood of me 

 

I want to dance around your Andaman fires 

I want to know if you’re woke 

We can’t turn our backs on this planetary pyre 

But surely we can fix something that’s broke 

 

Try to convert me to your wacky rules 

You will be sent to your grave 

Your gods and your money mean nothing to me 

I wasn’t born to be a slave 

 

Lalala……… Sentinelese… lalalala… 

 

To have a grand old history 

Firmly grounded, yet always simply free 

To be a sentinel of nature’s fierce decree 

Is the most that any man could ever wish to be 

 

Lalala… 

 

Moron 

 

You’re a moron, you’re a moron 

Happy families, baby showers 

 

You’re a moron, you’re a moron 

Talk is cheap, made up stories, I hate you 

 

You’re a moron, you’re a moron 

Paint your towbar, as if it matters, do what you like 

 

You’re a moron, you’re a moron 

You fake your way through, excellently 

You know it’s meaningless 

 

You’re a moron, you’re a moron 

Vote for Obama, oh no, such a drama, don’t worry 

 

You’re a moron, you’re a moron 

It’s a useless endeavour, it’s what you see, there’s no God 

 

You’re a moron, you’re a moron 

You’re a moron 

Moron 


