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Kind  Tante Annie was een echte heks 

De dag waarop ik jarig was, kreeg ik toch iets geks 

Een stok en een punthoed - en een boek 

Kinderen Zei z'n moeder …  

Kind 't End is zoek 

Waarom niet een schietgeweer 

Of iets voor op zijn fiets 

Ach 

Kinderen Zei tante 

Kind  Kom nou toch! 

Zo leert de jongen niets 

Kinderen Juf op school zei:  

Kind  Jan wat doe je nou? 

Zit je soms te toveren? Ik zie alleen maar jou 

Tover Piet weer naast je, tover terug 

Waar zijn Kees en Willempie? Vooruit Jan, vlug! 

Prevel ze onmiddellijk weer keurig op hun plaats 

Kinderen Maar Jan had fijn een toverstok en daardoor had ie praats 

Kind  Simsalabim, ik tover 

U wel even over 

Met 't vet van salamanders 

Tover ik u dan weer anders 

Rikketikke takkebosse 

Timpompee 

Strakkies als u wakker wordt 

Dan valt 't het mee 



Kinderen Simsalabim, ik tover 

U wel even over 

Simsalabim klits klander 

Kind Ik tover en verander 

Kinderen Jan zijn tante zei: 

Kind  Ik sta perplex 

Die jongen heeft talent, hij wordt een reuze heks 

Kijk 's hoe die hocust! Real class 

Kind  Dat kan wel 

Kinderen Zei zijn moeder 

Kind  Maar het geeft geen pas 

Alles wordt veranderd door 'm, doet ie niks verkeerd? 

Ach 

Kinderen Zei tante 

Kind Laat hem maar, 't wordt tijd dat ie 't leert 

Kinderen Simsalabim ik tover 

U wel even over 

Met het vet van salamanders 

Tover ik u dan weer anders 

Rikketikke takkebosse 

Timpompee 

Kind  Als u strakkies wakker wordt 

Dan valt 't het mee 

Kinderen Simsalabim ik hocus 

Kind  Strakkies mag u ook 's 

Kinderen Simsalabim plak plikke 

Kind Eerst mag ikke 

Kind  Na een week lag alles overhoop 

Karel was een kussentje en Jopie was een sloop 

Iedereen had vrij en niks te doen 

Want de bus naar school was een pompoen 

Kinderen Moeder zei: 

Kind Ik weet het niet, ik ben 't niet gewend 

Net of je sinds voor'ge week m'n Jantje niet meer bent 

Kinderen Simsalabim ik tover 

U wel even over 



Met het vet van salamanders 

Tover ik u dan weer anders 

Kind Tante had al spijt gekregen 

Spijt voor twee 

Had ze maar een trein gegeven 

't Viel niet mee 

Kinderen Simsalabim ik tover 

U wel even over 

Simsalabim sam sesam 

Wordt een bezem 

Kind  Simsalabim ik hocus 

Kinderen Mag ik ook 's? 

Kind  Simsalabim plik plikke 

Kinderen Jan, mag ikke? 

Simsalabim Jan Doedel 

Kind  Wordt een poedel 

Kinderen Simsalabim pam paapje 

Kind  Wordt een aapje 

Kinderen Simsalabim pam puizen 

Kind  Zeven witte muizen 

Kinderen Simsalabim pam paffe 

Kind  Een giraffe 

Kinderen Simsalabim pam pente 

Kind  Rijst met krenten 

Kinderen Simsalabim pam pikker 

Kind  Wordt een kikker 


