
Verlanglijstje 

't Is bijna 5 december, 't is nog maar een paar dagen 
Maar ons verlanglijstje is nog steeds niet klaar 
Zeiden de eendjes en we weten ook niet wat we moeten vragen 
Want we hebben eigenlijk alles al en misschien klinkt dat wat raar 

We hebben vriendjes en vriendinnetjes, we kunnen lekker spelen 
We kunnen lekker fladderen en iedereen die ons kent  
Die weet gewoon dat wij ons nooit een dag vervelen 
Maar als we geen verlanglijst hebben staat dat zo verwend 

Misschien denkt Sinterklaas dan wel:  Wat een verwende krengen 
Dan ben ik eindelijk jarig en dan geef ik heel veel weg 
Ze hoeven er niks voor te doen we komen het zelfs brengen 
Dan is het nog niet goed genoeg ja wat ondankbaar zeg! 

Dus laten we uit beleefdheid toch maar een lijstje maken 
Die leggen bij de schoorsteen en die neemt zwarte piet vast mee 
En als hij hem dan vindt, geeft 'ie hem aan de Sint 
Die kan 't cadeau dan kopen, nou heeft iemand een idee 

Dán wil ik wel een schaatsbaan zei het eerste eendje 
Maar dan wel een overdekte anders heb ik het te koud 
Want komt de winter dichterbij worden wij eendjes steeds minder blij 
Dus doe ook maar twee sokken met een kachel ingebouwd 

En ik wil wel een zwembad met een duikplank en een glijbaan 



Zei het tweede eendje en oh ja soms ben ik moe 
Dan moet ik naar een neef een nicht of oom, maar dan ben ik toch   

       wat lusteloos en sloom 
Dus doe ook maar een vliegtuig dan kan ik altijd naar ze toe 

En ik hou wel van skiën met mijn voetjes op het water 
Maar waterski's die hoef ik niet want die heb ik van mezelf 
Zei het derde eendje hij dacht diep na en even later 
Zei hij: doe mij maar een speedboot nee doe er maar een stuk of elf   

      (voor als er eentje stukgaat) 

En het lijstje werd steeds gekker, steeds langer en steeds vreemder 
En toen de verlanglijst klaar was leek de stapel wel een berg  
De eendjes keken elkaar aan en zeiden blij en heel voldaan 
Maar als we er niks van krijgen dan is dat helemaal niet erg 

Want we hebben vriendjes en vriendinnetjes, we kunnen lekker spelen 
We kunnen lekker fladderen en iedereen die ons kent  
Die weet gewoon dat wij ons nooit een dag vervelen 
Maar Sinterklaas die weet nu zeker eendjes zijn echt niet verwend 


