Sjakie van de hoek
Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=C2BFR3WkWPQ

Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak
Groot in 't kattenkwaad
Vlug als kwik, de held, de schrik
Van de buurt en onze straat
Spijbelaar, altijd klaar
Voor 't gappen van een koek
Een ruit kapot dat was een schot
Van Sjakie van de hoek
Hij stal voor ons likeurbonbons
En iedereen werd ziek
En als men thuis vroeg hoe dat kwam
Verklikte je 'm niet
Maar aan oma, die alleen was
Bracht hij dagelijks een bezoek
Dat was hij wiens hart van goud was
Dat was Sjakie van de hoek

Gluren bij de buren
Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=ivk8WeG6Uiw

Van alle buren in de buurt weet ik alles
Weet ze alles
Van alle buren in de buurt weet ik alles af
Want ik doe aan spionage
Gewoon voor de grap
En ik kijk door hun vitrage
Of bespied ze op de trap
Ik lig aldoor op de loer
Met m’n grote broer
Wij begluren de buren
De buren van boven
De buren van beneden
En de buren van opzij
Wij begluren de buren
En dat kan wel even duren
Want er komen alsmaar nieuwe buren bij
Van alle buren in de buurt weet ik alles
Weet hij alles
Van alle buren in de buurt weet ik alles af
Met een verrekijker kijk ik
Door vensters en glas
En voorbijgangers ontwijk ik
Stiekem sluipend door het gras
Zelfs de buren van tienhoog
Hou ik in het oog

Wij begluren de buren
De buren van boven
De buren van beneden
En de buren van opzij
Wij begluren de buren
En dat kan wel even duren
Want er komen alsmaar nieuwe buren bij
Wij begluren de buren
De buren van boven
De buren van beneden
En de buren van opzij
Wij begluren de buren
En dat kan wel even duren
Want er komen alsmaar nieuwe buren bij

Opzij
Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=uN706PiFLm0
Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Wij hebben ongelofelijke haast
Opzij, opzij, opzij
Want wij zijn haast te laat
Wij hebben maar een paar minuten tijd

Want wij zijn haast te laat
Wij hebben maar een paar minuten tijd
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven
staan
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven
staan
EEN ANDERE KEER MISSCHIEN!!!

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven
staan
Een andere keer misschien
Dan blijven we wel slapen
En kunnen dan misschien als het echt moet
Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten
Nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan
en weer doorgaan
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven
staan
Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Wij hebben ongelofelijke haast
Opzij, opzij, opzij

