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Boekie-zoekie
Elke vrije vrijdagmiddag na school
Ga ik op pad
In de biebelebaboemboem
Bibliotheek in onze stad
Ik ren me rot
Ik ren me suf
Met mijn rugzak op mijn rug
Stuif de deur door met een zucht
Mij zie je voorlopig niet meer terug
Refrein:
Ik zoek van links
Naar rechts
Van boven
Naar benee
Boekie-zoekie
Boekie-zoekie
Welke neem ik mee?

Ik zoek van A
Tot Z
Het hele
ABC

Ik loop op fluisterschoenen naar de
mevrouw
En zeg heel zacht hallo
Leg mijn oude boekie-boeken met een
klap
Op haar bureau
Ze zegt zacht: ‘Heb je ze al uit?’
‘Jazeker!’, roep ik luid
Ze kijkt me aan met een boze blik
Maar ik ben al weg, dus ik zie niks
Refrein
En ik ga voorbij de rekken met boeken
Kijk omhoog, opzij
Grote-ouwe-grauwe-stoutemensenboeken
Dat is niets voor mij
‘k Loop liever door naar mijn eigen hoek
Daar is alles kinderboek
Oh, wat voel ik me hier goed
Eindelijk… kan ik echt op zoek
Refrein
Ik zoek naar spanning, avonturen
Rare kuren, tover, fantasie
Grote helden, vreemde wezens,
Verre landen met een vleugje magie
Paul van Loon of Roald Dahl
Imme Dros of Jaap ter Haar

Wim Hoffman, Carry Slee
Max Velthuis, Ton van Reen
Joke van Leeuwen of Jacques Vriens
Paul Biegel, Annie M.G. Schmidt
Boekedie-boekedie-boek-boek is alles wat
je ziet
’t Zijn er veel te veel
Ik weet het niet!
Refrein
Ik zit uren maar te turen naar
Die stapels, rekken boeken voor mijn neus
Als ik nog langer hier blijf zitten
Word ik stapelgekkie-boekie-dollie heus
Dus ik stop zomaar wat boeken in mijn tas
Leg de boeken op de balie met mijn pas
Bliepie-bliep, dan in mijn tas en op mijn
rug
‘Dag mevrouw, volgende week
Ziet u mij hier weer terug’
Refrein

