
Kinderen Voor Kinderen, Later Zul Je Lachen
&quot; (Refrein) La, la, la, later zul je lachen om die dingen
Ook al zak je nu het liefste door de grond
Al zit je zwaar in de puree
vaak valt het achteraf wel mee
Zo erg is het dan niet meer
En voor je 't weet zit er alweer
Een heel mooie nieuwe gimlach om je mond
Onthou maar goed: Lachen is gezond

je zit op school, je heet Jeroen en bent zeven
En jouw vriendinnetje zit in dezelfde klas
Je bent verliefd op haar
en hebt ene brief geschreven
En in de klas stop je die stiekem in haar tas
Je hebt geschreven dat ze lief is
En hoeveel je van haar houdt
Maar het stomme van die brief is
(en das echt een stomme fout)
Dat je niet je naam eronder hebt gezet
En nu denkt ze dat dat briefje komt van Fred
Dus na school die jij, Jeroen
Hoe jouw vriendinnetje een zoen
Geeft aan die Fred die er geen sikkepit van snapt
Maar die nu samen met jouw lief
naar huis toe stapt

(refrein)

Meneer Van der Schoor komt op bezoek
en hij heeft oren
Zoals normaal alleen een olifant ze heeft
Je moeder heeft je al gewaarschuwd van te voren:
Niets van die oren zeggen, dat is onbeleefd
Dus die man komt 's  avonds binnen
&quot;Goedenavond allemaal&quot;
En jij kijkt om te beginnen
naar zijn oren: kolossaal
En je moeder vraagt: Wilt u een kopje thee?
In de keuken help je haar een handje mee
En dan loop je heel gedwee
Met de suiker en de thee
Recht op hem af en vraagt beleefd:
Eh, meneer Van der Schoor,
Hoeveel schepjes wilt u in uw oor?

(refrein)&quot;
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