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Ik wil niet kiezen kieze 

Ik moet weer kiezen kieze 

Jij kunt nu kiezen kieze 

Wij zullen kiezen 

Ik wil iets kiezen kieze 

Zij wil iets kiezen kieze 

Wij willen kiezen kieze 

Wij gaan nu kiezen 

 

 

Word het pindakaas of worst 

Melk of limo tegen dorst 

Naar het beste vissen echt niets missen 

Broodje zonder korst 

 

Wij willen echt niet zeuren 

Maar wel tevreden zijn 

En niet omdat we ’t weten 

We kiezen omdat we kunnen kiezen 

 

 

Als je hebt gekozen  

Doe je armen omhoog 

Sta stil verander niet 

Lekker stevig lekker droog 

 

Yeah 

Discussie kussie in het huis 

Yeah 

Heel veel praten heel veel ruis 

Yeah 

En je weet al hoe het gaat 

’t is mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder die praat 

 

 

Ik wil niet kiezen kieze 

Ik moet weer kiezen kieze 

Jij kunt nu kiezen kieze 

Wij zullen kiezen 

 

 

’T is nog niet klaar 

Was het maar waar 

Als je weet wat je wil 



 

 

Yo dan roep je het maar 

Ik kan niet kie-zan 

Dus wat wordt het dan 

 

Wordt het de Wii of de wan 

Doe wat je goed kan 

 

Ren in het rond, ren in het rond 

Ren als een miertje over de grond 

 

Stop drop in je mond 

Stop drop in je mond 

Stop drop  

Stop drop  

Stop drop in je mond 

 

En dan eet ik lekker ijs 

En dan eet ik lekker ijs 

Eet ik lekker  

Eet ik lekker  

Eet ik lekker ijs 

 

Ik wil een prijs 

Ik wil een prijs 

Ik wil  

Ik wil  

Ik wil een prijs 

 

Ik leef 

Om lol te hebben 

Yeah 

Ik leef 

Om lol te hebben 

Yeah 

Ik leef 

Om te kiezen, kiezen wat ik leuk vind  

Yo 

 

Lus geen risotto 

Lol is mijn motto 

Dat is wat ik zeg 

Ik zeg mio ik zeg io 

Ik ben nu een ster 

En ik ga op de foto 

 

Weet je 

 

He 

 

Yo 

Discussie kussie in het huis 

Yeah 



 

 

Heel veel praten heel veel ruis 

Yeah 

En je weet al hoe het gaat 

’t is mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder die praat 

 

 

 I like to move it move it 

I like to move it move it 

We like to move it move it 

We like to move it 

 

I like to move it move it 

She likes to move it move it 

We like to move it move it 

We like to move it 

 

I like to party party 

I like to party party 

We like to party party 

We like to party 

 

She likes to shake it shake it 

She likes to shake it shake it 

She likes to shake it  

Yo 

 

 

 

Somebody say ho – Ho 

Say ho ho – Ho ho 

Back it up, back it up 

Back it up, back it up 

Back it up  

Yo 

 

Somebody say yeah – Yeah 

Say yeah yeah – Yeah yeah 

Back it up, back it up 

Back it up, back it up 

Back it up back it up 

 

Back it up back it up 

Back it up back it up 

Back it up back it up 

Back it up back it up 

 

 

Back it up back it up 

Back it up back it up 

Back it up back it up  

Gimme room, gimme room 

Gimme room ‘cuz, huh! 



 

 

 

 

I like to move it move it 

She likes to move it move it 

I like to move it move it 

We like to move it 

 

She likes to shake it shake it 

She likes to shake it shake it 

She likes to shake it shake it 

Shake it shake it girl, huh 

 

I like to party party 

He likes to party party 

We like to party party 

We like to party 

 

 

 

 
 


