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ik wil zo graag een spook.
dat lijkt me best wel fijn.
een spook, zo dun als rook.
hij hoeft niet groot te zijn.
naast mijn bed.
in een mand.
een lief klein spook.
wit als een tand.

soms roept hij: boe!
en is hij moe.
dan dek ik hem toe.

ik wil zo graag een spook
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ik woon in een huis van glas.
ik zie de zon.
ik zie een wolk.
ik zie het groen van het gras.

ik woon in een huis van glas.
ik zie de maan.
ik zie een ster.
ik zie een mus in een plas.

ik woon in een huis van glas.
ik zie jou staan.
jij kijkt naar mij.
hier in mijn huis van glas.

een huis van glas
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ik wil een kus van een mus.
geen lik van een hond.
geen tik van een hand.
en ook geen zoen van mijn zus.
geen schop van een schaap.
geen klap van een aap.
geef mij maar een kus van een mus.
dat wil ik dus.

kus



ga niet naar het bos.
want daar woont de wolf.
hij is groot.
hij is grijs.
en zijn naam is dolf.

soms huilt hij naar de maan.
soms gilt hij in zijn slaap.
wek hem dan niet.
nee, wek hem niet.
ga maar niet naar het bos.
want dan ben je de klos.

ga niet naar het bos!
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ik loop op de maan.
kijk maar eens goed.
dan zie je mij staan.
ik ben die vlek die je daar ziet.
soms zie je me en soms ook niet.

ik op de maan
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ik sta hier aan het meer.
met in mijn hand een pan.
‘kom, vis, kom,’ roep ik heel lief.
‘kom maar bij mij, kom dan.’

aan het meer
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‘pak je das.
denk aan je tas.
kijk goed uit.
val niet door een ruit.
nee, geen snoep.
blijf op de stoep.
hou je mond.
nee, je mag geen hond.
blijf daar af.
en nu naar bed voor straf!
lust je nog een ei?’
dat zegt mijn mam.
ze houdt van mij.

mam
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juf roos is boos.
wat doen we met haar?
ze doet zo naar.
wat doen we met juf roos?
weet je het niet?
maak dan een lied.
dat lied gaat zo.

van je rap dap dap.
rol de juf maar van de trap.
van je rok dok dok.
stop de juf maar in een hok.
van je room doom doom.
zet de juf maar in een boom.
stil, daar komt zij aan.

wat doen we met de juf?

14



van je ram bam bam.
leg de juf maar voor de tram.
van je erf erf erf.
smeer de juf eens vol met verf.
van je rat spat spat.
doe de juf dan gauw in bad.
stil, daar komt zij aan.

van je boog doog doog.
maak de juf maar snel weer droog.
van je ras das das.
zet de juf weer voor de klas.
van je roel doel doel.
bind de juf vast op haar stoel.
stil, daar komt zij aan.

juf roos is niet meer boos.
wat doen we met haar?
ze doet niet meer naar.
kom, geef haar vlug een roos.
en doe dat lied maar niet.
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juf roos is boos. 
wat doen we met haar?

ze doet zo naar.
wat doen we met juf roos?

weet je het niet? 
maak dan een lied.
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