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Op een onbewoond eiland

Ik heb zo waanzinnig gedroomd

Refrein

Refrein

Op een onbewoond eiland
Loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d'r blij want
Lekker leven is de leus
Geen pietsie pech want je hoeft 'r niets
Valt er niet van je fiets
Ligt op je luie haidewiets
Drinkt met je billen bloot
Melk uit een kokosnoot
Je wordt vanzelf groot
Op een onbewoond eiland
Zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland
Daar zou ik willen zijn!!

Ik heb zo Wa-wa-wa waanzinnig gedroomd
Ik was zo mo-mo mooi, 't was echt niet gewoon
Iedereen riep
Hieperdepiep
Daarna werd ik gekust en gekroond
Ik heb zo Wa-wa-wa waanzinnig gedroomd
Ik werd met ka-ka-ka kadoos overstroomd
Iedereen zei Hou je van mij
Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd

'k Had vanmorgen al voor dag en dauw
Een punaise in m'n voet
Marmelade op m'n linkermouw
Ei te zacht, ik word niet goed
En toen 'k m'n fiets besteeg
Je raadt 't reeds
M'n beide banden lek en leeg
En de tram die ik toen nam
Bleef steken in een steeg

Eens in het jaar, Dan droom je zo raar
Dat je-n-het niet gauw vergeet, Zilver en zang
Een zoen op je wang, Iedereen wil met je mee
Bij het ontwaken, Bedenk je beschroomd
Niemand vertellen, Wat ik heb gedroomd
Refrein
Diep in de nacht, Totaal onverwacht
Duizelt je hoofd van geluk, Iedereen lacht
En alles wordt licht, Als men een ster voor je plukt
Bij het ontwaken, Bedenk je beschroomd
Niemand vertellen, Wat ik heb gedroomd
Refrein

Refrein
'k Moest vanmiddag bij de dokter zijn
Spuitje antigriep gehaald
Nou die vogel deed me reuzepijn
En natuurlijk brak de naald
En toen ik douchen zou
Je raadt 't reeds
Stond ik te krijsen van de kou
Nooit geluk, de geiser stuk
Je weet al wat ik wou
Refrein

Oya Lele
Oya lele
Ik voel me plots weer zo oya lele
Doe het nog een keer zo oya lele
Zing met ons mee
Oya oye
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Piet Piraat

Kabouterdans

Refrein 2x

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouter dans

Piet Piraat, Piet Piraat
Schip ahoy, hoy, hoy
Dat is jouw kameraad
Schip ahoy, hoy, hoy
Met zijn schip de Scheve Schuit
Vaart hij alle dagen uit
Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat
De allerleukste zeebonken die
wonen op mijn boot - Ahoy!
We zingen en we dansen
En we eten brokkenbrood
Dat brood dat wordt gebakken
Door Berend Brokkenpap
Zijn brokkenbrood is heerlijk
Maar zijn soep is veel te slap

Refrein 2x
We varen nooit verloren
Want de stuurvrouw is Stien Struis
Ze is zo sterk als een beer
Maar wel bang van een muis
En Steven Stil die hoor je nooit
Want praten kan hij niet
Al zou hij heel graag willen
Hij zingt niet mee met dit lied

Refrein 2x
En ook al is de kans dat wij een schat
vinden heel klein
Dat vinden wij niet erg
Zolang wij maar samen zijn

Kabouterplop lied
Plopperdeplopperdeplop
Ik ben Kabouter Plop en samen met mijn vrienden
Kun je me altijd in mijn paddestoeltje vinden
Mijn naam is Kwebbel : ik praat en praat en praat
En ik ben Lui : ik slaap van 's morgensvroeg tot 's avondslaat
Ik hier ben Klus. Ik knutsel toch zo graag
Ik knutsel vlug en als je wil dan knutsel ik ook traag
Ik hou van Plopkoeken. Ik bak er alle dagen
Wie er van proeven wil, die moet er maar naar vragen
Ik hou van dansen en ook veel van muziek
En ik neem graag mijn vrienden beet. Dan lach ik mij een kriek
Onder mijn muts daar is het lekker droog
Maar als ik schrik dan vliegen die twee dingen naar omhoog
Volg dan de weg die je kan zien tussen de bomen
Dan maak ik Plopmelk en -koeken voor je klaar
En ik, ik zal niet slapen, ja, echt waar, geloof me maar
Dan gaan we feesten. Dat wordt buitengewoon
Want Plop draait aan de slinger van de slingergrammofoon

Samson Rock
dit is de Samsonrock, de Samsonrock
die dansen alle honden in hun hondehok
de hele buurt danst met ons mee
alleen de domme katten zeggen: nee

