LIEDJES
WAT ZIT ER IN MIJN EI
Tekst en muziek: Kris Vlamings
Refrein.
Ei ei ei ei ei
Wat zit er in dat ei van mij
Wat komt er strakjes uit
Een kikker of een puit
Ei ei ei ei ei
Sjjj …
Ik hoor een raar geluid.

Het is warm en koud van binnen
Zeg wat moet ik nu beginnen
En het kriebelt aan mijn broek
Weet je wat ik zoek?
Is’t een olifant een aap
Is’t een slang of is’t een schaap
Wat zit er in dit ei
Als je ’t weet
Kom zeg het mij
REF: Ei ei ei ei ei …

En wat jeukt het aan mijn billen
Ik voel het van binnen trillen
Het gaat bibberen aan mijn gat
Maar ik weet niet wat
Is’t een vogel of een pier
Is’t een vis of is’t een mier
Wat zit er in dit ei
Als je ’t weet
Kom zeg het mij

Ik krijg krampen in mijn buik
En ik snuffel en ik ruik
Ik doe straks nog in mijn broek
Weet je wat ik zoek?
Is ’t een auto, een computer
Of een hele grote toeter
Wat zit er in dit ei
Als je ’t weet
Kom zeg het mij….

REF: Ei ei ei ei ei …

REF: Ei ei ei ei ei …

VRIENDJES ZIJN
Tekst en muziek: Kris Vlamings
Refrein:
Vriendjes zijn vriendjes zijn
Hele dikke vriendjes zijn
Dat is fijn
Dat is fijn
Dat is reuze fijn
Samen spelen dat is fijn
Samen lachen dat is fijn
Samen naar het plein
Samen door de plassen lopen
Samen limonade kopen
Dat is reuze fijn

Refrein.
Instrumentaal
Refrein.
Samen zingen dat is fijn
Samen dansen dat is fijn
Niet alleen meer zijn
Samen op de kamer spelen
Samen alle snoep verdelen
Dat is reuze fijn
Refrein.
Accoorden : C-Em-C7-Dm
Ddim-G7-Dm7-G7-C
F-C-Dm7-G / D7-G

