Visje
Ik had een visje,
zelf gevangen in het slootje bij de kant.
En ik deed hem in een potje
samen met een waterplantje,
en voor de zachtigheid wat zand.
En natuurlijk heel veel water
helemaal tot aan de rand.

En toen ging ik strooien,
kruimeltjes gedroogde watervlooien.
En toen zette ik hem voor het raam,
gezellig in het licht.
En toen ging ik zitten kijken,
best een leuk gezicht.

En toen zei ik tegen het visje: “Heb je ‘t nu niet naar je zin?”
En toen hoorde ik opeens heel zachtjes “NEE” en dat kwam van binnenin.
Tuurlijk visjes kunnen niet echt praten,
maar ik heb hem toch weer vrij gelaten.
In het slootje bij zijn vriendjes.
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Ik be
hondje kwijt
Ik ben mijn lieve hondje kwijt.
Ik mis hem al een hele tijd.
Hij is zo aardig en zo trouw.
O, arme hond hoe moet dat nou?
Ik ben mijn lieve hondje kwijt.
Straks gaat hij huilen, krijgt ie spijt.
Ik ga nog huilen van verdriet.
O, ik zie mijn hondje niet.
Hij was niet lelijk en ook niet mooi,
rent als een dolle hond.
Hij was een echte vriend door dik en dun.
En nu loopt ie zomaar weg
die malle gekke dolle hond.

Ik ben mijn lieve hondje kwijt.
Ik mis hem al een hele tijd.
Hij is zo aardig en zo trouw.
Arme hond hoe moet het nou?

Hij was zo aardig, zo sterk en zo trouw.
Hij deed altijd wat ik zei.
Het is zo zielig, zo vreselijk naar,
voor hem, maar ook voor mij.
Ik ben mijn lieve hondje,
lieve hondje kwijt.
Ik mis hem al een hele tijd.
Hij is zo aardig en zo trouw.
O, arme hond hoe moet het nou?
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heef t het moe ilijk
Een octopus heeft het moeilijk,
als je niet al dacht?
Steeds 8 keer goedemorgen
en ook 8 keer goedenacht.
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Ik zing dus de blues.
Ik heb 8 mouwen in mijn blouse.
Ik zing de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blues.
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En ik kende een leuke katvis.
Ze zei: “Schatje, wat zoen je toch goed.”
Maar voordat ik mijn armen dus om haar heen had,
was ik mooi wel 3 weken zoet.
O, nee, nee, nee, nee.
Katvis is niet voor de poes.
Ik zing de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blues.
Oké allemaal, help eens tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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O, nee, nee, nee.
Ik heb 8 mouwen thuis in mijn blouse.
Ik zing de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blues.
Ik heb ruzie met mijn meisje.
Heb ik vaker aan de hand.
Ze wil 8 verlovingsringen.
Allemaal met een diamant.

O, nee, nee, nee, nee.
Ach, wat was ik woest.
Ik zing de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blues.
Ik zing de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blues.
De octopus blues, yeh!
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