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Het tekeningding
Zeg ken je het tekeningding
Zeg ken je het tekeningding
Zeg ken je het tekeningding
Dat uit wandelen ging?
Hij liep zo zijn boek uit
Die mallerd, die guit
Want hij had het daar niet naar zijn zin
Hij sprak tot zijn boek:
Weet je waar ik van baal
Elke dag weer datzelfde saaie verhaal
Elke dag weer opnieuw
Maar nu wil ik iets nieuws
Het is tijd voor een nieuw avontuur
En hij vond toen een boek
Met een prachtige kaft
Wel wat oud maar het tekeningding
Vond dat dat niet gaf
En hij sloeg het toen open
En ging in het boek
Op bladzij honderdzeven
In de linkeronderhoek
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Hij verstopte zich heel stil
In een bedje vol met wol
Helaas het bed van oma
Van Roodkapje en de wolf
Refrein
Tot zijn schrik ontdekte tekeningding
Wie daar naast hem lag
Vroeg heel kleintjes waarom hij toch
Van die grote ogen had
Toen de oren en de neus
En tenslotte van de mond
Maar hij wachtte niet op antwoord
Sprong het bed uit op de grond
Hij rende snel het boek uit
Voor de wolf het begreep
Die dacht dat hij nog droomde
En zich in zijn wang kneep
Buiten adem liep het tekeningding
Weer een ander boek in
Met op de kaft een plaatje van
Een ijsbeer en een pinguin
Refrein

Refrein:
Tekeningdingding
Waar begin je toch aan?
Tekeningdingding
Dat moet wel misgaan
Tekeningdingding
Wat haal je in je hoofd?
Maar je moet het zelf maar weten
Als je mij toch niet gelooft
’t Was een boek vol avonturen
Over Lodewijk de leeuw
En op bladzij honderdzeven klonk
Al snel een harde schreeuw
Er klonk gescheur, een harde gil
En toen een akelig gegrom
En het tekeningding rende uit
Het boek zo hard hij kon
Hij vluchtte naar een ander boek
En sprong er pardoes in
Het was een boek vol sprookjes
Van de Gebroeders Grimm

In dat boek stond een verhaal
Over een hele verre reis
Naar een land waar het heel koud is
Vol met sneeuw en vol met ijs
Tekeningding kreeg de bibbers
Had het koud van top tot teen
En al snel was hij bevroren
En zo hard als een stuk steen
Hij glibberde het boek uit
En bleef liggen op de grond
Wachtte tot zijn hoofd ontdooid was
En keek toen eens in het rond
Kijk dat boek was nou precies
Wat hij goed gebruiken kon
Want op de kaft daar stond een eiland
Heerlijk in de warme zon
Refrein

Tekst en muziek: © TijlDamen.nl 2010

En tekeningding ging toen
Liggen in de zon
Op een hangmat zodat hij weer
Lekker opwarmen kon
Toen hij weer warm was ging hij kijken
Op dat eiland in de zee
Het was er veilig, mooi en heerlijk
En toen kreeg hij een idee
Hij scheurde heel de bladzij
Met het eiland uit het boek
Rolde hem voorzichtig op
En ging toen terug op zoek
Toen tekeningding terug thuis was
Plakte hij heel wijs
Het eiland in zijn eigen boek
Nu gaat hij elke dag op reis…
Refrein
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