
SLOTLIED DEEL 1

Busrit
ALLEN We zijn op weg en ik weet nu waarheen

Want we zijn onderweg en we zijn niet alleen
We hebben nog een hele lange reis voor de boeg
Maar we zijn nu bij elkaar en dat is genoeg

Het Valt Niet Mee Om Koningin Te Zijn
LAAG MIDDEN + HOOG
Papapapaa Papapapaa
Papapapaa Papapapaa
Papapapaa... pa paa pa pa paaa Papapapaa pa pa pa paa
Papapapaa pa pa paa Papapapaa pa pa pa paa

KONIN. + HOOG Ik heb geen zin om koningin te zijn
LAAG + MIDDEN En altijd overal bekend te zijn
KONIN. + HOOG Ik duik onder op een camping waar geen mens mij ooit herkent
LAAG + MIDDEN En lekker barbecueën op een klapstoel voor d’r tent

KONIN. + HOOG Het valt niet mee om koningin te zijn
LAAG + MIDDEN NEE!
KONIN. + HOOG Wie heeft er zin om koningin te zijn
LAAG + MIDDEN Ze heeft genoeg van truffels en gemarineerde haas
KONIN. + HOOG Ik verlang al jaren naar een broodje pindakaas

Een Ogenblikje Alstublieft
Met basisschool De Regenboog, waarmee kan ik u van dienst zijn?
Heeft u een klein ogenblikje alstublieft?

LAAG + MIDDEN HOOG
Dag na dag zet ik mensen in de wacht Dag na dag in de wacht
Dag na dag hoor ik klacht na klacht Dag na dag klacht na klacht

Isimo is onze leider
ISIMO + HOOG LAAG + MIDDEN
Iedereen in de rij HÉ!
En als ik het zeg HA!
Gaat iedereen naar links HÉ!
En iedereen weer rechts SHIII!

Iedereen gaat op HA!
En iedereen gaat neer HÉ!
Luister naar de baas HA!
Daar gaan we nog een keer SHIII!

Iedereen in de rij HA, HA!
En als ik het zeg HA, HA!



Gaat iedereen naar links HA, HA!
En iedereen weer rechts HÉ!

Iedereen gaat op HA!
En iedereen gaat neer HOE!
Luister naar de baas HÉ!
Daar gaan we nog een keer SHIII!

Protest
HOOG
Waar zijn onze kinderen?

HOOG + MIDDEN LAAG
Kun jij ons horen? Kun jij ons horen?
Waar zijn onze kinderen? Na zoveel onrecht
Ze zijn niet vergeten, Sta op en vecht,
ze zijn niet verloren Isimo is door en door slecht

Geef ons onze kinderen Hak ‘m in de pan
Niets van wat hij zegt is waar Hak ‘m in de pan
Geef ons onze kinderen Hak ‘m in de pan

HOOG LAAG + MIDDEN
Isimo, Isimo, Isimo Isimo, Isimo, Leugenaar

SLOTLIED DEEL 2

Ellen en Paul
ALLEN Twee dromers drijvend op zee

Ik weet niet waarheen maar ik ga met je mee
En als we verdwalen dan doen we dat niet meer alleen

Koning en Koningin
ALLEN Li la la la liefde, la la la la laa

Li la la la liefde, la la la la laa
Li la la la liefde, la la la la laa
Li la la la liefde, la la la la laa
Li la la la liefde, la la, la la la la laa
Li la la la liefde, la la, la la la la laa
Voor eeuwig en altijd
Eeuwig en altijd
Eeuwig en altijd


