Lappie Lapstok – Verdwaald
(singer songwriter is Lappie Lapstok
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gUAoubDrW68&t=3s
Thema’s: dieren, herfst, verdwalen, bang
Uit de voorstelling De Wensappel - www.lappielapstok.com
Ik ben verdwaald in dit donkere bos
Waar is het pad gebleven, want ik zie alleen maar mos
Enge geluiden, ik ben toch zo de klos
Want ik ben verdwaald en de dieren lopen los
Refrein (2x)
Ik hoor de muizen van piep piep piep
Ik hoor de beren van brom brom brom
Ik hoor de uilen van oe oe oe
Ik wil naar mijn moeder toe
Ik ben verdwaald in dit donkere bos
Daar achter die boom, ja daar zie ik een vos
Ik krijg de rillingen, ik ben toch toch zo de klos
Want ik ben verdwaald en de dieren lopen los
Refrein (2)
Refrein (4x van langzaam naar snel)
Mineur:
Ik ben verdwaald in dit donkere bos
Waar is het pad gebleven, want ik zie alleen maar mos
Enge geluiden, ik ben toch zo de klos
Want ik ben verdwaald en de dieren... ze lopen los!

Lappie Lapstok – Treuzelrock
Uit de voorstelling Droomzuchten www.lappielapstok.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ll9s_Wq7r20&t=8s
Thema’s: slapen, dromen, treuzelen
Refrein:
Dit is de treuzelrock
Ik ga niet slapen
Je moet ook niet vragen
Of ik mee ga naar bed
Want dan is mijn antwoord nee
Nee, nee, nee, nee ik ga niet mee!
Mijn pyjama is op vakantie
Mijn knuffel is niet moe
Mijn slapers die zijn op
Voor geeuwen is het te vroeg
Mijn kokkel zit in de was
Er is nog iets op tv
Mijn kamer is te donker
Oh, mag ik nog wat thee?
Refrein
Klaas Vaak die heeft een pauze
Mijn kussen dat is kwijt
De schapen zijn aan het grazen
En mijn dromen zijn op reis
Mijn vriendjes mogen laat
De dag is nog niet voorbij
Ik wil nog een verhaaltje
Oh, blijf je nog even bij mij?
Refrein
Treuzel met je benen
Treuzel op je tenen
Treuzel met je haar
En treuzel naar elkaar
Treuzel op de trap
En op de wc
En bij het tandenpoetsen
En schud nee nee nee nee nee!
Refrein
Ha, echt niet!

Lappie Lapstok – De seizoenen (als er geen seizoenen meer zijn)
https://www.youtube.com/watch?v=h1fAVgSEqzA&feature=youtu.be
Uit de voorstelling Stuk! – www.lappielapstok.com
Thema’s: seizoenen, herfst, lente, zomer, winter, klimaatverandering
Als er geen herfst zou zijn,
wanneer duw ik dan
mijn broertje in een modderplas?
Als er geen winter zou zijn,
wanneer stop ik dan
een sneeuwbal n mijn vader zijn jas?
Refrein
Als er geen seizoenen meer zijn
is elke dag hetzelfde
Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn
Als er geen lente zou zijn,
wanneer zeurt dan mijn zus
‘mam, mag ik met zonder jas alsjeblief?’?
Als er geen zomer zou zijn
wanneer plaag ik dan
‘hee pap, je ziet zo rood als een biet!’?
Refrein
Ik kan echt niet kiezen
Het leukste seizoen
Oh naar welk kijk ik uit
Zodat ik steeds …..
Spreektekst
Ooooooh……
Ik kan echt niet kiezen
Het leukste seizoen
Ik kijk naar elk uit
Zodat ik steeds…
Iets nieuws kan doen!
Refrein
Als er geen seizoenen meer zijn
is elke dag hetzelfde
Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn
Refrein
Als er geen seizoenen meer zijn (geen lente, geen zomer)
is elke dag hetzelfde (geen herfst, geen winter)
Elke dag begint weer opnieuw (geen lente, geen zomer)
met diezelfde saaie zonneschijn 3x

Lappie Lapstok – Geen tijd
https://www.youtube.com/watch?v=is7mW7fEs9c
Uit de voorstelling Stuk! – www.lappielapstok.com
Thema’s: werken, tijd
Ik heb geen tijd
Om te kletsen
Ik heb geen tijd voor jou
Moet mijn tijd goed gebruiken
Ja, de tijd die luistert nauw
Ik heb geen tijd
Voor mijn vrienden
Ik heb geen tijd voor jou
Heb geen tijd om te dromen
en te houden van een vrouw
Refrein
Ik heb geen tijd
Ik heb geen tijd
Ik werk heel de dag
Ik heb geen tijd
Ik heb geen tijd
Zelfs niet als ik je mag
Ti ti ti ta
Ti ti ta
Ti ti ti ta
Ti ti ti ti ti ti ta
Ta ti ti ta
Instrumentaal
Ik heb geen tijd
Voor mijn oma
Ja ze wacht, die arme vrouw
Ik laat haar alleen
Terwijl ik van haar houd
Ik heb geen tijd
Om te douchen
Aan de wijzers ben ik trouw
Zelfs niet om me te wassen
Ja de stank is die voor jou
Refrein

Instrumentaal
Bridge
Een dag heeft te weinig uren
Ik had er liever 80
Magere seconden
Een klok is veel te machtig
En als ik dan iets sneller werk
Iets sneller met jou praat
Sneller van mijn bord eet
Dan ben ik niet te laat
Elke dag een stukje
Maar het kan altijd wel meer
Dus ik werk gewoon maar door
Tot ik denk: ik kan niet meer
Geen tijd om te genieten
Want ik wil ik meer en meer
Dus ik werk gewoon maar door
Tot ik denk: ik kan niet meer

Ti ti ti ta
Ti ti ta
Ti ti ti ta
Ti ti ti ti ti ti ta
Ta ti ti ta
Tik tik tik tak
Tik tik tak
Tik tik tik tak
Tik tik tik tik tik tik tak
Tak tik tik tak

Tik tik tik tak
Tik tik tak
Tik tik tik tak
Tik tik tik tik tik tik tak
Tak tik tik tak

Lappie Lapstok – De winter is niet mijn ding
https://www.youtube.com/watch?v=FihmjEqRwAo
Uit de voorstelling Stuk! – www.lappielapstok.com
Thema’s: winter, kou, toveren
De winter is niet mijn ding
Mag het eens zonder
Schaatsen wie wil dat nou
Ik heb een hekel aan de kou
Refrein:
Koude voeten, koude tenen, koude neus, koude benen
Straks vriezen mijn kkkoude billen
Aan de wc vast
Liefst houd ik een winterslaap
Tot de lente me wakker maakt
Of ik stuur de winter weg
Een toverspreuk is zo gezegd
Koude voeten, koude tenen, koude neus, koude benen
Koude voeten, koude tenen, koude neus, koude benen
Straks vriezen mijn kkkoude billen
Aan de wc vast
Ik wou dat ik kon zappen
Bliepbliep …… ik druk de winter weg
Ik wou dat ik een wekker had
Triiiiiing …… ik draai de winter weg
Koude voeten, koude tenen, koude neus, koude benen
Koude voeten, koude tenen, koude neus, koude benen
Straks bevriezen mijn koude billen … ik wou dat ik kon toveren
Hatsjieflats -------- de winter weg!

Lappie Lapstok - Liever lui dan moe

Uit de voorstelling De Wensappel – www.lappielapstok.com
Thema’s: werken, lui zijn, moe
Refrein 1
Porropop pompompom
Porropop pompompom
Porropop pompoppom
Porropoppom
Ze zeggen me elke dag
Dat ik moet werken
Doen steeds hun beklag
Maar werken is niet mijn ding
Doe liever liever niets
Geen gedoe, ben liever lui dan moe
Refrein 1 Pompom
Ze zeuren dat ik niks doe
Dat ik hen al het werk laat doen
Maar werken is niet mijn ding
Doe liever liever niets
Geen gedoe, ben liever lui dan moe
Lekker slapen
Mijn ogen toe
Refrein 1 Pompom
Refrein 2
Ik zie je mond bewegen, maar ik hoor je niet
Ik zie je mond bewegen, maar ik hoor je niet
Blablabla blabla
Volgens de dokter ben ik lui
Liever lui, dan moe
Lekker slapen, het is geen ziekte
Maar een taboe!
instrumentaal (spreekstem)
Tijd voor een dutje
Ik zit zo lekker tegen deze boom aan
Ze kunnen zeggen wat ze willen
Ik ga toch lekker niet werken
Ik zeg gewoon dat ik verdwaald ben in het bos
Refrein 2: Ik zie je mond bewegen, maar ik hoor je niet….
Refrein 1: pompom….

Lappie Lapstok – Daan en de dieren
https://www.youtube.com/watch?v=tne2hq8ypmc
Uit de voorstelling Stuk! – www.lappielapstok.com
Thema’s: dieren, winter, missen
Am Em G Am
Daantje ging naar buiten
En keek om zich heen
Hij hoorde niets fluiten
Het voelde zo kil
Altijd spelen met de dieren
Vandaag was hij alleen
Geen voetspoor in de sneeuw
Vertrokken maar waarheen
Refrein Am Em G Am
Waar zijn de vogels heen
Waar zijn ze dan naartoe (2x)
Waar zijn de vissen heen
Waar zijn ze dan naartoe (2x)
Een winter duurt 3 maanden
Maar dit jaar was het mis
Het bleef maar sneeuwen
Had de lente zich vergist?
De wind huilt en snijdt
Het gaat door merg en been
Leegte zonder dieren,
vertrokken, maar waarheen
Refrein
Bridge 2x G D Am G
Hielden ze een winterslaap of
Waren ze verhuisd
Zijn ze verdwaald of misschien
Zijn ze op vakantie
Of spelen ze verstoppertje
Maar we waren toch al lang bij tien?
Refrein met 2e stem
Waar zijn de vogels heen (Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn ze heen?
(Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn de vissen heen? (Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn ze dan naartoe ? (Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn de vogels heen (Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn ze heen?
(Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn de vissen heen? (Waar zijn ze dan naartoe?)
Waar zijn ze dan naartoe ? 6x

