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Bertram  Je weet het niet, je weet het niet 

   Weet niet wat kan gebeuren 

   Met al die dingen die je ziet 

   En die honderdduizend kleuren 

Allen   Voorwaarts, been vooruit  

   Voet op vreemde bodem 

Bertram  Als je op een griezel stuit 

   Sla d'r op en dood 'm 

Allen   Hopla, voorwaarts mars 

Aernout   Even dapper slikken 

   Treuzelen helpt ook geen barst 

   En het bangste, dat ben ikke 

Kind   Loop een beetje stoer d'r bij 

   Met je handen in de zij 

Bertram  Maak er wat geluiden bij 

   Van in en om de boerderij 

Bertram en kinderen Want je weet het niet, je weet het niet 

   Weet niet wat kan gebeuren 

Aernout en kinderen Je weet niet wat je strakjes ziet 

   Achter al die vreemde deuren 

Aernout   Zegt een draak je goedendag 

   Met z'n hete adem 



   Dan loten we wie vluchten mag 

   En de dapperste verslaat 'm 

Aernout en kinderen Rechtdoor in de val 

   

Bertram  Hou goed je ogen open 

   We zullen ons in elk geval 

   Zo duur als het kan verkopen 

Meisje   Als je nog in sprookjes g'looft 

   Blijven ze spoken door je hoofd 

Meisje   'k Heb voor één ding reuze angst 

   Komen d'r geen reuzen langs? 

Kinderen  Je weet het niet, je weet het niet 

   Weet niet wat kan gebeuren 

   Met al die dingen die je ziet 

   In die honderdduizend kleuren 

Bertram  Voorwaarts, blij gestemd 

   Je hebt het niet voor 't kiezen 

Aernout   Ik sta per slot al in mijn hemd 

   Dus veel kan 'k niet verliezen 

Allen   Rambam de rimboe in 

   En laat de boel maar waaien 

   De voorsten zingen yippie yee 

   En de achtersten ouwe taaie 

   Rambam de rimboe in 

   En laat de boel maar waaien 

   De voorsten zingen yippie yee 

   En de achtersten ouwe taaie 


