
Jozefien de Struisvogel 

Kan het niet wat minder al die herrie dat lawaai 
Kan er ook een liedje zonder instrument 
Zonder toeterende olifant kameel of papegaai 
Maar een liedje a capella zonder drummer en een band 

Oh zo heerlijk a capella, zo rustig mooi en stil 
Zo rustgevend, muzikaal en zo frivool 
A capella dá’s muziek, ’t is zo beschaafd en zo klassiek 
Hé wat hoor ik nou is dat niet een viool 

Oké  er zijn ook instrumenten die wel wat met me doen 
Een  viool klinkt wel lekker in mijn oren 
En mijn achterneef uit Twello speelt geweldig op de cello 
En hij is hier op bezoek dus laat eens horen 
(neef) nou vooruit dan maar 

Wat een prachtige muziek, zo beschaafd en zo klassiek 
En een piano kan er ook nog altijd bij 
Maar echt vrolijk word ik pas bij zo’n mooie contrabas 
Wat fantastisch ja dit is muziek voor mij 



Wat een zalige muziek voor een mooie zondag morgen 
Voor een struisvogel met koekje en een thee 
Hé wat hoorde ik zonet was dat niet een klarinet 
Ach ik weet het wel haast zeker oh geen klarinet oh nee 

’t Is een prachtig instrument hoor echt daar gaat het mij niet om 
Maar het is net als met de tuba, de trombone en de trom 
De saxofoon de schuiftrompet de hoorn de schalmei 
Het schettert in je oren nee het past er niet zo bij 

Maar met  contrabas, een cello, een piano en viool 
Ben ik uitermate blij en heel tevree 
Maar toen zei Hans de lapjeskat, die achter de piano zat 
Kk hou even op met spelen want ik moet naar de wc 

En ook haar neefje Sjoerd uit Twello speelde niet meer op de cello 
Evenals de contrabas en de viool 
Het spijt ons Jozefien, maar het is al kwart voor tien 
En we moeten morgenvroeg weer vroeg naar school 

Oh dat geeft niks hoor zong Jozefien heel vrolijk 
Zo klinkt het eigenlijk nog veel mooier ja wat een fijne sfeer 
Want het aller allersjiekst, het muzikaalst en het muziekst 
Is toch de stilte ja soms is minder meer 




