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Kerfstok Een fee gaat naar recepties 

  Meestal rijkeluis 

  Van borrelgarnituur naar borrelgarnituur 

  Bij koningen kind aan huis 

Kind  Wanneer er iets gedoopt wordt 

  Bijvoorbeeld een prinses 

  Dan staat ze bij het wuiven 

  Ook op het bordes 

Kerfstok Heel juist 

  Ze roept haar eigen wensen 

  Luide in de wieg 

  Daar wordt dat kind wel wakker van 

  Daar brult de arme stakker van 

  Maar weet dat ik niet lieg 

Samen  Een fee is eerlijk 

  Al wenst ze ook veel strop 

  Ze is wat gauw beledigd 

  Maar daarmee houdt het op 

  Een fee is eerlijk 

  Al wenst ze ook veel strop 

  Ze is wat gauw beledigd 

  Maar daarmee houdt het op 

Lidwientje Een fee weet alle feestjes 



Kerfstok Er is zoveel te doen 

Lidwientje Je mag op avontuur 

  Tot 't middernachtlijk uur 

  Per muis of per pompoen 

Kind  Terwijl je staat te dansen 

  Tot 's nachts twaalf uur 

  Haalt zij thuis je grauwe 

  Erwten uit het vuur 

Kerfstok Wat kwaaie fee verkeerd doet 

  Maakt goeie fee weer goed 

  Ze is tenslotte petemoei 

  Ze zal toch zeker weten hoe 

  Je dat 't beste doet 

Samen  Ja wees nou eerlijk 

  Een fee is heel gevat 

Kerfstok Men vangt dus op het doopfeest 

  Een fee niet voor één gat 

Samen  Ja wees nou eerlijk 

  Een fee is heel gevat 

  Men vangt dus op het doopfeest 

  Een fee niet voor één gat 

Hilletje  Maar wil je weer naar Hamelen 

  Daar kan ze niets aan doen 

  Zit je in een koets 

  Naar huis toe - roets! 

  Wordt de koets weer een pompoen 

Kerfstok Een fee heeft haar gebreken 

  't Is niet altijd je dat 

  Want paarden worden muizen 

  En muizen ... pakt de kat ... 

  Wat kwaaie fee verkeerd doet 

  Maakt goeie fee weer goed 

  Want ze is tenslotte petemoei 

  Ze zal dus zeker weten hoe 

  Je dat 't beste doet 

  Maar ja, wees eerlijk 

  Al is een fee gevat 

  Toch worden paarden muizen 

  En muizen pakt de kat ... 

Samen  Maar ja, wees eerlijk 

  Al is een fee gevat 
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