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Was de paasllaas,'f rvas cle l)atrsllítírs
tokkcn zij heel boos
Irij gaat ze aan mcnsen gevell
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Tok tok tok, zeggen zeven witte kippen
zeven witte kippen op een stok
alle eitjes zijn gestolen
zijn gestolen uit ons hok
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liep 's midciags door de grote stad
dc regen plcnste en hij rieP:
'O jee, ik rvord zo kledclernat
ik kan niet tegen clat gePlas
van water word ik staPeldol
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