
 

Chicago - Al Die Jazz 
 
Heel de stad bruist weer van energie.  
Dat doet de jazz.  
Je rolt je kous omlaag smeert rouge op je knie.  
Dat moet bij jazz. Rij maar voor nu met je limousien. I 
k weet een dolle tent, de drank is clandestien.  
Straks swingt weer heel de stad wat wil je anders, schat, met al die jazz? 
 
Haren glad.  
En lekker strak in ’t pak.  
Dat moet bij jazz.  
En hoor hoe Satchmo speelt, je gaat weer uit je dak. Hahahaha. Dat doet de jazz.  
Als je danst tot je vergaat van pijn, slik dan es aspirien, dat schijnt te gek te zijn.  
Die drug die werkt heel vlug. Je strompelt zo weer t’rug, want jij wil…Jazz 
Skidoe! En al die jazz. 
Hotcha! Woepie. En al die jazz. 
Ha! Ha! Ha! 
Straks swingt weer heel de stad. Wat wil je anders schat, met, al die jazz. 
 
Zeg je man is toch niet thuis he?  
Nee, haar man is niet thuis. Hahaha woe haha. 
 
Steek je heupfles op een goeie plek met al die jazz. 
Neem een slok want anders word je gek van al die jazz. 
Stemming stijgt, we hou en ’t niet meer droog. Ik zeg je: Charley Lindbergh vloog nog nooit 
zo hoog. Maar in de stratosfeer hoor je geen donder meer van al die jazz. 
 
O, de Shimmy shaket je schouders uit de kom door al die jazz. 
O, je jarretel breekt en je weet waarom. O, door al die jazz. 
Waar kan jij hier je korset kwijt? Daar! Je moe vind jou een slet, meid, als ze ziet hoe jij 
geniet van al die…hahaha woe haha. 
 
Door al die jazz! 
Heel de stad bruist weer van energie. Dat doet de jazz.  
(O, de Shimmy shaket je schouders uit de kom door al die jazz) 
Je rolt je koud omlaag smeert rouge op je knie. Dat moet bij jazz.  
(O, je jarretel breekt en je weet waarom. O, door al die jazz.) 
Rij maar voor nu met je limousien. Ik weet een dolle tent, de drank is clandestien.  
Straks swingt weer heel de stad wat wil je anders, schat,  
(Waar kan jij hier je korset kwijt? Daar! Je moe vind jou een slet, meid, als ze ziet hoe jij 
geniet van al die…) 
met al die …. (tsss, tsss) 
 
Dus je gaat echt weg, Fred? 
Ik dacht het wel Roxie. 



Zeg, Fred.. 
Ja? 
D’r is geen vent die me dat flikt. 
Schatje. 
Wat nou schatje. Schoft! 
Roxie? 
Woepie. Hotcha.  
He? Ik moet opeens piesen. 
 
Ik ben niemands vrouw, omdat ik veel meer hou van al die jazz! 
Die jazz! 
 


