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Aernout

Er is een lied dat komt en dat gaat

Allen

Als de diri-diridom

Aernout

Als de wind en de regen
Dat al wie onder de misteltak staat
Daar onder die tak zijn vrijheid laat

Allen

Diri diri-geer

Aernout

Lief wat wil je meer?

Allen

Diri diri dein
Laat ons vrolijk zijn

Aernout

En niemand die het lied gelooft
Maar ik leerde de woorden uit mijn hoofd

Allen

Neem mij bij de hand

Lidwientje

Voer mij door het land

Allen

Diri diri dein

Lidwientje

Tot ik er zal zijn

Bertram

Er is een lied dat komt en dat gaat

Allen

Als de diri-diridom
Als de wind en de regen

Bertram

Dat al wie onder de misteltak staat
Zijn hart verliest en onzin praat

Allen

Diri-diridou

Bertram

'k Ga erheen met jou

Allen

Diri diri wiet
Schaden kan het niet

Lidwientje

Wat zal 't lied een sprookje zijn

Bertram

U kussen daar dat doet geen pijn

Allen

Neem me bij de hand
Voer u door het land
Diri diri dein
Tot ik er zal zijn
Vogellijm, maretak, misteltak
Ik ben de speelman dankbaar dat ik het lied ken
Ik ben uw lieveling en ik zing het evengoed als ik het niet ben

Lidwientje

Er is een lied dat komt en dat gaat

Allen

Als de diri diridom
Als de wind en de regen

Lidwientje

Dat al wie onder de misteltak staat
Zijn allerbeste veren laat

Allen

Diri-diridou
'k Ga erheen met jou

Lidwientje

Diri diri wiet

Allen

Schaden kan het niet

Tor

Oh op mijn woord van edelman
Ik ben een man die 't weten kan

Allen

Neem u bij de hand
'k Voer u door het land
Diri diri dein
Tot ik er zal zijn
Ach noem het lied niet goed of kwaad
Het is een lied dat komt en gaat

Madelein

Neem mij bij de hand

Allen

Voer mij door het land

Madelein

Diri diri dein

Allen

Tot ik er zal zijn
Vogellijm, maretak, misteltak
Ik ben de speelman dankbaar dat ik het lied ken

Hildebrand

Ik ben uw lieveling en zing het evengoed als ik het niet ben

Allen

Er is een lied dat komt en dat gaat
Als de diri-diridom
Als de wind en de regen
Dat al wie onder de misteltak staat
In slavendienst bij anderen gaat

Lidwientje en Madelein Diri dirigeer
Bertram en Tor

Lief wat wil je meer

Lidwientje en Madelein Diri diridou
Bertram en Tor

'k Ga in dienst bij jou
Ga niet daar met een andere man
Omdat ik 't niet veranderen kan

Lidwientje en Madelein Neem me bij de hand
Bertram en Tor

'k Voer u door het land

Lidwientje en Madelein Diri diri dein
Bertram en Tor

Tot ik er zal zijn

Allen

Lalala lalala lalala
En niemand die het lied gelooft
Maar ik leerde de woorden uit m’n hoofd
Neem me bij de hand
'k Voer u door het land
Diri diri dein
Tot ik er zal zijn
Vogellijm, maretak, misteltak
Ik ben de speelman dankbaar dat ik het lied ken
Ik ben uw lieveling en zing het evengoed als ik het niet ben

Bertram

Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

