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Ziet eens hoe al le zijn le de kens be ven,
Ziet eens hoe al le zijn le de kens be ven,

p Hoe leit dit Kin de ken hier in de kou,
Hoe leit dit Kin de ken hier in de kou,

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na,

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na,

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na,

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na,

Kin de ken teer Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.



Kin de ken teer Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.



Kin de ken teer Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.



Kin de ken teer Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.
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Sa, ras dan, her der kens, komnaar de stal, speelt een zoet lie de ken voor dit teer lam me ken,

Sa, ras dan, her der kens, komnaar de stal, speelt een zoet lie de ken voor dit teer lam me ken,

Sa, ras dan, her der kens, komnaar de stal, speelt een zoet lie de ken voor dit teer lam me ken,

Sa, ras dan, her der kens, komnaar de stal, speelt een zoet lie de ken voor dit teer lam me ken,

Mij dunkt dat het nu wel haast sla pen zal Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer

Mij dunkt dat het nu wel haast sla pen zal Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer

Mij dunkt dat het nu wel haast sla pen zal Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer

Mij dunkt dat het nu wel haast sla pen zal Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer

Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.


En gij, o en gel tjes,

Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.


En gij, o en gel tjes,

Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.


En gij, o en gel tjes,

Ei,zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.


En gij, o en gel tjes,
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komt hier ook bij Zingt een mo tet te ken voor u wen Ko ning, wilt hem ver ma ken

komt hier ook bij Zingt een mo tet te ken voor u wen Ko ning, wilt hem ver ma ken

komt hier ook bij Zingt een mo tet te ken voor u wen Ko ning wilt hem ver ma ken

komt hier ook bij Zingt een mo tet te ken voor u wen Ko ning, wilt hem ver ma ken

door uwme lo dij, Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer Ei,zwijgt toch

door uwme lo dij Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer Ei,zwijgt toch

door uwme lo dij Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer Ei,zwijgt toch

door uwme lo dij, Na, na, na, na, na, na, Kin de ken teer Ei,zwijgt toch

stil, sus, sus, en krijt niet meer


mm

stil, sus, sus, en krijt



stil, sus, sus, en krijt

stil, sus, sus, en krijt niet meer mm
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