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Geen idee wat ik voor vogel ben     
 
Ik ben geen huismus 
want die draagt een bruine jas  
En ook geen pimpelmees 
dat is een veel te kleurig ras 
 
Ik ben geen meeuw, geen zwaluw en geen kraai 
geen reiger, of papegaai 
Op een dag ben ik geboren 
voel me sinds die tijd verloren 
Want ik weet niet wat ik voor een vogel ben  
 

Ik zat zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak   
Zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak   
Ik zat zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak   
En toen was ik mij  
 

Ik ben geen lijster 
ben meestal niet zo goed bij stem  
En absoluut geen eend 
omdat ik niet in vijvers zwem 
 
Ik ben geen kaketoe, geen toekan en geen valk 
Geen Vlaamse gaai, geen duif of alk 
Soms kijk ik in een vogelboek 
en ga ik naar mezelf op zoek 
Maar geen idee wat ik voor vogel ben 
 

Ik zat zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak   
Zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak 
Ik zat zo lekker in mijn ei  
totdat het ei brak – krak   
En toen was ik mij  
 

Tot mijn spijt ben ik geen pauw                   
Jammer, want zijn staart is wondermooi 
En godzijdank geen grasparkiet 
zie je mij al zitten in zo’n kooi? 
 
Ik ben geen ekster, geen specht of adelaar 
Geen merel, zelfs geen ooievaar  
Van niemand heb ik ooit gehoord: 
Wat grappig zeg, ik ken jouw soort!  
Dus blijft de vraag wat ik  
Dus blijft de vraag wat ik 
Dus blijft de vraag wat ik voor vogel ben 
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Konijntje wil een knuf   
 
Ik hip, ik huppel en ik spring 
ik wip de tuin door met een vaartje 
en zwaai vrolijk met mijn staartje  
ik ben toch jouw lieveling? 
 

Snuf snuffel snuf 
 Hup huppel hups 
 Snuf snuffel snuf 
 Konijntje wil een knuf 
 
Ik knaag, ik knabbel en ik kauw 
worteltjes vind ik heel lekker  
en ik lust ook een stukje cracker 
krijg ik nog wat sla van jou? 
 

Snuf snuffel snuf 
 Hup huppel hups 
 Snuf snuffel snuf 
 Konijntje wil een knuf 
 
Ik rol, ik wentel en ik draai 
ik ben moe en voel een gaapje 
Krijg opeens zin in een slaapje     
geef je mij nog gauw een aai? 
 

Snuf snuffel snuf 
 Hup huppel hups 
 Snuf snuffel snuf 
 Konijntje wil een knuf 

 
Snuf snuffel snuf 

 Hup huppel hups 
 Snuf snuffel snuf 
 Konijntje wil een knuf 
 

Snuf snuffel snuf 
 Konijntje wil een knuf! 
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Ik ben een scharrelaar   
 
De buurvrouw kijk ik zielig aan 
Als ik haar in de tuin zie staan 
Ze geeft me dan een stukje kaas 
En zegt: kreeg je niks van je baas? 
 
Dan ruik ik verder in de straat 
Dat er iets op een vuurtje staat  
Ha lekker, vers gebakken vis 
Die ik snel uit het pannetje gris 
 

Ik ben een scharrelaar 
Een blokje kaas, een plakje worst 
Een slokje melk voor de dorst 
Zo scharrel ik mijn maaltje bij elkaar 
Ik ben een scharrelaar 
 

Vervolgens breng ik een bezoek 
Aan de opa op de hoek 
Die altijd melk voor me heeft 
Eet smakelijk, zegt hij beleefd 
 
Tijd voor de lunch op nummer vier 
Hoera, de deur staat op een kier 
Bij het meisje spring ik op schoot 
En pluk een worstje van haar brood 

 
Ik ben een scharrelaar    (scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar) 
Een blokje kaas, een plakje worst 
Een slokje melk voor de dorst 
Zo scharrel ik mijn maaltje bij elkaar 
Ik ben een scharrelaar 
 

En hee, ik hoor ineens mijn naam 
Daar roept mijn baasje door het raam 
Hij heeft mijn brokjes klaar, maar gek: 
Daarin heb ik niet meer zo’n trek  
  

Ik ben een scharrelaar             (scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar, scharrelaar) 
Een blokje kaas, een plakje worst 
Een slokje melk voor de dorst 
Zo scharrel ik mijn maaltje bij elkaar 
Ik ben een scharrelaar 
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Tel eerst tot tien      
 
Mijn boos begint altijd tussen mijn tenen 
al snel sta ik te trillen op mijn benen 
tot in de puntjes van mijn vleugels sta ik stijf 
dan volgt er een ontploffing in mijn lijf 
 
Maar als ik sta te stampen naast de sloot  
roept mama: word nou toch een keertje groot 
Tel bij een boze bui eerst eventjes tot tien 
Dan gaat het echt wel beter, zul je zien 
 

Dus voortaan tel ik: eend – twee – zes – drie – acht  
Hee hoor ik dat er daar iemand om mij lacht? 

 
En daar voel ik de nieuwe bui al komen 
alsof er wolkjes uit mijn oren stomen 
mijn ademhaling wordt een beetje zwaar 
mijn snavel klem ik heel strak op elkaar 
 
Maar als ik het dan op een krijsen zet 
zegt mama: je hebt weer niet opgelet 
na twee komt drie, dan vier en vijf en zes 
dat leert juf Snater jou toch in de les? 
 

Dus voortaan tel ik: eend – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – negen en acht 
nee: acht – negen en zeven  
Hè, wacht eens even?! 

 
Ik kan het niet, de boosheid stijgt weer op 
ik voel hoe alles ronddraait in mijn kop 
hoe hard ik ook probeer, het lukt maar niet 
behalve woede voel ik ook verdriet 
 
Ik merk ineens dat er een traantje prikt 
en zie dat mama dan een beetje schrikt 
Ze zegt: we oefenen het samen lieve schat 
ik heb te weinig geduld met je gehad 
 

En samen tellen we : een –  twee – drie – vier – vijf – zes    
zeven – acht – negen en tien 
mijn bui is weg, ik straal van trots, dat kun je vast wel zien! 
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Kunstenaar    
 
Soms leg ik al mijn kwasten op een rijtje 
ik pak mijn verfdoos en papier 
en na een uurtje kleurplezier 
hangt aan de muur een prachtig schilderijtje 
 
 Ik hou van knutselen en spelen 

als je groot bent, vindt iedereen dat raar 
maar dat kan mij lekker niet schelen 
want ik ben een kunstenaar, ja echt 
ja een echte kunstenaar 

 
Soms fluit ik uit het niets een melodietje  
ik knoop wat woorden aan elkaar 
en speel erbij op mijn gitaar 
en dan ineens heb ik een eigen liedje  
 
 Ik hou van knutselen en spelen 

als je groot bent, vindt iedereen dat raar 
maar dat kan mij lekker niet schelen 
want ik ben een kunstenaar, ja echt 
ja een echte kunstenaar 

 
 Ik lijk niet op de wolven in je sprookjesboek 

Want ik ben lief en hou van mooie dingen  
Kindjes lust ik niet, geef mij maar pannenkoek 
met jou wil ik veel liever liedjes zingen 

 
Soms heb ik zomaar zin me te verkleden 
Ik trek een blouse aan en een rok 
en ik leun zuchtend op mijn stok  
‘t is altijd weer een feest om op te treden 
 
 Ik hou van knutselen en spelen 

als je groot bent, vindt iedereen dat raar 
maar dat kan mij lekker niet schelen 
want ik ben een kunstenaar, ja echt 
ja een echte kunstenaar, ja echt 
ja een echte kunstenaar  
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Vis zijn    
Laatst zwom ik gewoon wat in het rond 
Ik deed een koprol onder water 
Maar dat ging fout en even later 
vloog ik over de rand zó op de grond 
Geschrokken kwam mijn baasje er toen aan 
Hij heeft me snel weer in mijn kom gedaan 
 

Ik ben een vis 
Ik ben een vis 
Soms doe ik blub en dan weer blob 
Of ik zwem even op mijn kop 
Ik ben een vis 

 
Er woont een dikke poes hier in de straat 
Hij is geloof ik van de buren 
Soms komt hij door de ramen gluren 
Pas zwaaide ik, maar o wat keek hij kwaad     
Ik lachte hem toen uit, recht in zijn snuit 
En stak daarna mijn tong nog naar hem uit 
 

Ik ben een vis 
Ik ben een vis 
Soms doe ik blub en dan weer blob 
Of ik zwem even op mijn kop 
Ik ben een vis  -  blub blubber de blub, blub blub blub blub blub 
 

Ineens zag ik een poot boven mijn kom 
De poes had hele scherpe klauwen 
En ik hoorde hem miauwen  
Terwijl ik snel de andere kant op zwom 
Ik nam een slok en spuugde water in zijn snoet           
Hij vluchtte jankend weg, zo kwam het goed 
 

Ik ben een vis 
Ik ben een vis 
Soms doe ik blub en dan weer blob 
Of ik zwem even op mijn kop 
Ik ben een vis  -  blub blubber de blub, blub blub blub blub blub 

 
Mijn baas sluit goed de deur de laatste tijd 
Sinds hij de buurkat heeft zien loeren 
En als hij mij nu komt voeren  
Zegt hij: ik wil je nog lang niet kwijt 
Ik knipoog en neem hapjes van het kruim 
En bijt nog even zachtjes in zijn duim  
 

Ik ben een vis 
Ik ben een vis 
Soms doe ik blub en dan weer blob 
Of ik zwem even op mijn kop 
Ik ben een vis 
 
Ik ben een vis 
Ik ben een vis 
Soms doe ik blub en dan weer blob 
Of ik zwem even op mijn kop 
Ik ben een vis 
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Kip zonder kop      
 
Heb altijd verse nieuwtjes om te delen 
Zoals de boer die klompen kocht    
nadat hij naar zijn oude zocht 
nu heeft hij mooie nieuwe rood-met-gele   
Maar geen dier heeft er aandacht voor 
Ze roepen allemaal in koor                
 

Hee kwebbelkous, hou toch eens op 
Je kakelt hele dagen door 
Ik krijg er pijn van in mijn oor  
je bent een kip zonder kop (kip zonder kop) 

 
Heb elke dag weer spannende verhalen 
Een mooie boerin loopt langs het pad 
Die bloemen op haar jurkje had 
daaronder droeg ze deftige sandalen 
Maar niemand die het weten wil 
ze zuchten: wees een keertje stil 
 

Hee kwebbelkous, hou toch eens op 
Je kakelt hele dagen door 
Ik krijg er pijn van in mijn oor    
je bent een kip zonder kop (kip zonder kop) 

 
Instrumentale brug 
 
Ik ben van alle weetjes op de hoogte 
we hebben er weer kalfjes bij  
en jonge schaapjes in de wei  
de boer is ongerust over de droogte 
Maar niemand is er die het boeit   
ze roepen allemaal vermoeid 
 

Hee kwebbelkous, hou toch eens op 
Je kakelt hele dagen door 
Ik krijg er pijn van in mijn oor  
je bent een kip zonder kop  
kip zonder kop 
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Zo doen dieren     
 
Boven de vijver suizen libellen 
ganzen gakken, er snatert een eend 
het visje blubt en blaast mooie bellen 
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
 Zo doen dieren, dieren doen zo 
 
Midden op zee hoor je walvissen zingen  
een pinguïn trompettert, gekrijs van de meeuw   
dolfijnen die fluiten, soms zie je ze springen     
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
 Zo doen dieren, dieren doen zo 
 
De kip kakelt door en de haan blijft maar kraaien 
het hondje blaft en de poes zegt miauw 
als ze gaat spinnen, dan mag je haar aaien 
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
 Zo doen dieren, dieren doen zo 
 
Langs de sloot hoor je kikkertjes kwaken  
de otter krijst en een muisje zegt piep  
de uil roept oehoe en blijft heel de nacht waken 
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
 Zo doen dieren, dieren doen zo 
 
In de tuin hoor je bijen die zoemen         
een slak glibbert stil op z’n buikje voorbij 
hommeltjes gonzen tussen de bloemen 
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
 Zo doen dieren, dieren doen zo 
 
Hoog in de bergen brommen de beren 
een ezel balkt en er mekkert een geit           
de adelaar schreeuwt en schudt met zijn veren 
 

Zo doen dieren, dieren doen zo  
Zo doen dieren, dieren doen zo 
 

Zo heeft elk dier z’n eigen geluidje     
Luister maar goed en doe ze dan na 
Gezoem of geblaf, een grom of een fluitje 
Ik ga proberen of ik het versta 
 


