
De leugenaar
Mijn vader zegt dat hij geen moeder heeft, 

hij is gevonden op de maan.  

Twee astronauten zagen hem 

daar op zijn handen staan. 

Hij is mee teruggevlogen 

en in de achtertuin geland.  

Mijn moeder werd meteen verliefd,  

dus hij bleef in Nederland. 

Mijn vader is een leugenaar, 

hij kan fantastisch liegen.  

Wat los zit liegt hij aan elkaar,  

hij kan iedereen bedriegen. 

Mijn vader is een leugenaar.
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Mijn vader heeft een jumbojet,  

daarmee vliegt hij naar zijn werk.  

En voor hij naar kantoor gaat, 

draait hij drie keer om de kerk.  

Hij zwemt zo de Noordzee over  

met zijn handen op zijn rug.  

Dan tikt hij aan bij Engeland  

en zwemt onder water terug. 

Mijn vader is eigenlijk een koning, 

hij is de broer van Beatrix.  

Maar hij wil niet op de gulden  

en regeren vindt ie niks.  

Hij is ook goed bevriend met God,  

ze spelen elke zondag schaak. 

Laatst nog heeft mijn vader  

God in één zet afgemaakt. 

 

 

 

En wie dit lied gelooft, 

is niet goed bij zijn hoofd.  

Want ik ben hier de grootste leugenaar.  

Ik heb de boel bedrogen,  

van A tot Z gelogen.  

Ik heb niet eens een vader  

en de rest is ook niet waar.  

Echt waar!
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De step
Ik heb een step,  

mijn step is blauw. 

Hij kan wel honderd,  

hoe hard kan die van jou? 

Opa heeft me de step gegeven, 

voor steppen is hij zelf te groot. 

Hij heeft ook geen tijd, want hij  

moet huilen,  

want mijn oma die is dood.  

Samen scheuren door de straten, 

wij twee zijn voor niemand bang. 
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Ik heb een step, 

mijn step is blauw. 

Hij kan wel honderd,  

hoe hard kan die van jou? 

Hij kan wel zestig, 

hij kan wel tachtig, 

hij kan wel honderd. 

Ben je bedonderd! 

 

 

 

’s Avonds droom ik dat we vallen, 

maar hij slaapt gelukkig in de gang. 

Mijn step kan op de golven rijden, 

of denk jij dat ik overdrijf?  

Hij kan vliegen als een vliegtuig.  

Ik word baas van een stepbedrijf! 

Ik leen mijn step aan niemand uit,  

strakjes zijn mijn banden lek.  

Alleen Sonja mag hem hebben,  

zij houdt ook van pannenkoek met spek. 

9



 

 

 

Dag spin!  

Heb jij een vader? En ook een moeder?  

Is jouw juffrouw op school ook zo’n  

lelijk loeder?  

Jij bent kleiner dan ik, jij mag alles al. 

Jij hoeft niet naar school, want jij kan  

alles al... 

Dag spin! 

Is het moeilijk om op acht poten te lopen? 

En is het dat niet lastig als je schoenen  

gaat kopen? 

Maar op blote voeten loop jij over straat,  

als ik dat zou doen, dan werd mijn moeder 

pas kwaad...  

Dag spin! 

Dag spin
Ik zit me te vervelen,  

wil je met me spelen?  

Of heb je soms geen zin? 

Dag spin! 

Wil je me leren aan een draadje te zweven? 

En is het moeilijk om webben te weven?  

Duurt zoiets lang? Of ben je zo klaar?  

Maar wat heb ik eraan, want ik ben te 

zwaar...
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Houd jij van yoghurt en van limonade? 

Lust jij soms kip, of liever karbonade?  

Maar jij vangt je eten, het kost niet  

eens poen. 

Als wij honger hebben, dan moet je 

boodschappen doen...  

Dag spin! 

Ik heb geen zin meer om met je te spelen,  

je zegt toch niks terug en dat gaat vervelen.  

Als je nu niet weggaat, trek ik poten uit je lijf.  

Ik ben sterker, acht min drie is vijf... 

Dag spin! 
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Leuk is raar
Vuur is koud en kleddernat, 

de zee is lekker droog.  

De ballon die stijgt omlaag  

en de baksteen valt omhoog.  

De lucht is lekker groen, 

en het gras toevallig blauw.  

De kat die blaft de hele dag 

en de hond die zegt: miauw. 

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai.  

Keer het om, geef de boel een draai.  

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai.  

Aap niet na, je bent geen papegaai. 
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De zon is lekker vierkant,  

de ruit toevallig rond.  

Met koorts dan ben je beter  

en ziek zijn is gezond. 

Links is lekker rechts  

en hier toevallig daar. 

Ik word morgen tachtig  

en mijn oma zeven jaar. 

Wie steelt krijgt een beloning,  

wie weggeeft is een dief.  

Voor braaf zijn krijg je strafwerk 

en klieren dat is lief. 

Achmed komt uit Holland 

en Johan is een Turk.  

Mijn moeder is een kerel  

en mijn vader draagt een jurk. 

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai.  

Keer het om, geef de boel een draai.  

Raar is leuk, gewoon dat is zo saai.  

Aap niet na, je bent geen papegaai. 

Je bent geen papegaai, 

je bent geen papegaai, 

je bent geen pape… 

gaai!
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7. Leve het nijlpaard   2:48 

(Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

8. Ballade van de Dood   4:22 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

9. Ze ziet me niet   3:37 

(Harrie Jekkers / Niek Nieuwenhuijsen / Leon Smit /  
Chris Prins / Koos Meinderts)

10. Buikpijn   2:04 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

11. De dromedaris   3:33 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

12. Roltrap naar de maan   5:01 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

Liedvolgorde cd 

1. De leugenaar   2:04 

(Leon Smit / Koos Meinderts)

2. De step   2:18 

(Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

3. Dag spin   3:26 

(Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

4. Leuk is raar   2:47 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

5. Alleen en in zijn eentje   1:34 

(Harrie Jekkers / Koos Meinderts)

6. De kinderverslinder   2:45 

(Leon Smit / Harrie Jekkers / Koos Meinderts)








