
De nachtegaal 

Op een avond zaten Kareltje en Sjonnie 
Bij de vijver en ze hoorden kwak kwak kwak 
Sjonnie zei: hé daar gaan Pieter, Paul en Gonnie 
Familie eend zwemt daar zo fijn op hun gemak 

Ze zwemmen daar zo heerlijk in het water 
Zo zorgeloos, zo fijn en heerlijk sloom 
En tussen al dat vrolijke gesnater door 
Zagen ze ineens een vogel in de boom 

Dag vogeltje! riepen de eendjes met z'n allen 
Hoe gaat en bent u ook zo blij 
Is de zomer u ook zo goed bevallen  
En houdt u ook van water zoals wij 

O wat zouden wij toch dolgraag willen vliegen 
Ja echt vliegen, niet dat fladderen van een eend 
Maar vliegen hoog in de lucht, maar het vogeltje slaakte een zucht 
Hij had zijn oogjes dicht en dat was wel wat vreemd 

Wat zucht u toch? vroegen de eendjes heel nieuwsgierig 
En waarom heeft u steeds uw oogjes dicht? 
Het beestje piepte hees: dat komt…"k heb hoogtevrees 
En hij hield zijn vleugeltjes heel bang voor zijn gezicht 

O wat zielig! riepen de eendjes met z'n allen 
Zo'n lief vogeltje en dan zo vreselijk bang 



Zo bang om zomaar op de grond te vallen 
Zeg lief vogeltje zit je hier allang? 

Nou in het voorjaar kwamen wij het land in bij IJmuiden 
Met mijn vader en mijn moeder en al mijn broers 
En straks in de herfst vliegen wij weer naar het zuiden 
Naar het zuiden? vroegen de eendjes een tikkeltje jaloers 

Nou zo leuk is dat niet! sprak het vogeltje bijna huilend 
Dan moet ik vliegen en stel dan dat ik val 
Dat ik al vliegend zomaar hop vanuit de lucht 
In één beweging op de grond neerstorten zal 

Nee dan zit ik nog liever stil en bang op deze tak 
Met mijn oogjes dicht, dan zie ik de afgrond niet 
Maar toen kwam Sjonnie de giraffe en die haalde het vogeltje eraf 
En zette hem heel voorzichtig bij het riet 

Je bent nu veilig hoor! riepen de eendjes met z'n allen 
Je kunt weer spelen en je hoeft nooit meer bang te zijn 
Het vogeltje deed zijn oogjes open en riep: hoera 't is afgelopen 
Vanaf nu hoef ik nooit meer een vogeltje te zijn 

Vanaf nu ben ik een eendje net als jullie 
Ik ga ook waggelen en fladderen want dat gaat niet zo hoog 
Nee daar is geen kunstje aan en hij waggelde achter ze aan 
Veertien eendjes en één vogeltje dat nooit meer verder vloog


