
Laat me - Ramses Shaffy  
 
Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht  
Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht  
Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht  
Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht  
Refrein 
Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan  
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan  
 
Ik zal m'n vrienden niet vergeten, want wie mij lief is blijft me lief  
En waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief  
Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag misschien over een 
jaar  
Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar  
Refrein 
  
Ik zal ook wel een keertje sterven, daar kom ik echt niet onderuit  
Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven, en verder zoek je het maar uit  
Voorlopig blijf ik nog je zanger, je zwarte schaap, je trouwe fan  
Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben  
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 Sammie - Ramses Shaffy  
 

 Sammie loop niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen,  
 waarom loop je zo gebogen sammie  
 met je ogen sammie op de vlucht  
 hoog sammie kijk omhoog sammie  
 want daar is de blauwe lucht  
  
 sammie loop niet zo verlegen  zo verlegen door de stegen  
 waarom loop je zo verlegen sammie  
 door de regen sammie van de stad  
 hoog sammie kijk omhoog sammie  
 want dan word je lekker nat  
 
 sammie  kromme kromme sammie  dag sammie  
 domme domme sammie  
 kijkt niet om zich heen doet alles alleen  
 en vind de wereld heel gemeen  
 
 sammie wil bij niemand horen  zich door niets laten verstoren  
 toch voelt hij zich soms verloren  
 sammie hoge toren sammie kan niet aan  
 hoog sammie kijk omhoog sammie  
 want daarboven lacht de maan 
 
 sammie wilt met niemand praten  
 maar toch voelt hij zich verlaten  waarom voel je je verlaten  
 sammie op de straten sammie van de stad  
 hoog sammie kijk omhoog sammie  want dan word je lekker nat  
 sammie  kromme kromme sammie  dag sammie  
 domme domme sammie  kijk niet om zich heen  
 doet alles alleen  en vind de wereld heel gemeen  
 
 sammie wil heus wel veranderen  
 maar is zo bang voor de anderen  
 waarom zou je niet veranderen sammie  
 want de anderen sammie zijn niet kwaad  
 hoog sammie kijk omhoog sammie  anders is het vast te laat  
 sammie loopt maar door de nachten  
 op een wondertje te wachten  
 wie zou dit voor jouw verzachten sammie  
 want jou nachten sammie zijn zo koud  
 hoog sammie  kijk omhoog sammie  
 er is 1 die van je houdt ! 


