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23 Postbode Paulus erft een circus 

 

Koen   Mijn vader was de held van de trapeze 

   Mijn moeder maakte kunstjes op een paard 

   Mijn opa was dompteur 

   Mijn achteroom jongleur 

   Mijn tante was de dame met de baard 

   Mijn oma had een truc met witte duiven 

   Mijn oudoom schoot zich af met een kanon 

   Mijn neef zat in 't orkest 

   Mijn broer was opperbest 

   Een clown waarom je vreselijk lachen kon 

   Het circus zit me dan ook in het bloed 

   En alles kan ik doen wanneer het moet 

   In de piramide 

   Ben ik onderman 

   Zeven wilde tijgers 

   Kan ik makkelijk an 

   In de nok van het circus 

   Ben ik op m'n best 

   Op de grote tuba 

   Blaas ik in 't orkest 

   Op de strakke draad is 't 

   Simpel kinderspel 

   Noem maar op, het is geen punt 

   Makk'lijk als je alles kunt 

   Koenraad Boltenelli doet het wel 

   Mijn vader was ... 

Kinderen  De held van de trapeze 

Koen   Mijn moeder maakte 

Kinderen  Kunstjes op een paard 



Koen   Mijn opa 

Kinderen  Was dompteur 

Koen   Mijn achteroom 

Kinderen  Jongleur 

Koen   Mijn tante was 

Kinderen  De dame met de baard 

Koen   Mijn oma had 

Kinderen  Een truc met witte duiven 

Koen   Mijn oudoom 

Kinderen  Schoot zich af met een kanon 

Koen   Mijn neef 

Kinderen  Zat in 't orkest 

Koen   Mijn broer 

Kinderen  Was opperbest 

   Een clown waarom je vreselijk lachen kon ... 

Koen   Het circus zit me dan ook in het bloed 

   En alles kan ik doen wanneer het moet 

   In het messenwerpen 

   Ben ik echt een kei 

   Negen volbloedpaarden 

   Hou ik op één rij 

   Als ik ga jongleren 

   Doet geen mens mij na 

   Je moet ze horen lachen 

   Als ik als clown daar sta 

   In de grote pauze 

   Heb ik het fijnste ijs 

   Wat je maar bedenken kan 

   Ik begin er dad'lijk an 

   Koenraad Boltenelli is de man 

Koen en kinderen Vader was de held van de trapeze 

   Mijn moeder maakte kunstjes op een paard 

   Mijn opa was dompteur 

   Mijn achteroom jongleur 

   Mijn tante was de dame met de baard 

   Mijn oma had een truc met witte duiven 

   Mijn oudoom schoot zich af met een kanon 

   Mijn neef zat in 't orkest 



   Mijn broer was opperbest 

   Een clown waarom je vreselijk lachen kon 

Koen   Het circus zit me dan ook in het bloed 

   En alles kan ik doen wanneer het moet 

   En alles kan ik doen wanneer het moet! 


