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6

uf

wan - ca#17001

min - ca#17002

sal - ca#17003
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blob - ca#17004

tek - ca#17005

zum - ca#17006
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8

weet je waar ik woon?
daar!
kom je mee?
ik toon het je.
we gaan met de uf. oh!

gaaf
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te gektop tof
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