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Johnny’s potpourri (nr. 2)

Vader, waarom hebben de giraffen toch zo’n hele lange nek?
Jongenlief vraag dat maar aan je moeder, die vertelt ’t jou direct
Wanneer je vader zo een nek had was ie blij
Want dan bleef zijn borrel langer in de glij

Wanneer de armen en de rijken in Artis naar de apies kijken
Dan zijn we allemaal zo blij as vader trots, ziene we z’n evenbeeld in de aperots
En dan gane we apenootjes delen, dan is het feest voor groot en klein
Want in september moet je voor een heitje in onze Amsterdamse Artis zijn

Zoek op z’n tijd wat vrolijkheid, dat is niet overbodig
Zoek op z’n tijd wat vrolijkheid, want heus dat hei je nodig
Jaag al je zorgen en je pech met een gezonde glimlach weg
Bij wat het lot je ook bereidt, zoek op z’n tijd wat vrolijkheid

Laat maar waaien, laat maar waaien, alles komt weer terecht
Laat maar waaien, laat maar waaien al gaat ie ook nog zo slecht
Zing dan bij alles wat je doet, heus dan komt het goed
Laat maar waaien, laat maar waaien, wij gaan toch niet naar de haaien

En leve de opera, en leve de opera 
Daar kan je lachen van je faldereldereldereldera
En leve de opera, en leve de opera daar kan je lachen van je faldereldera

Ik droom dag en nacht van de Lindegracht 
Waar de lommerd staat en de toren slaat
Waar je echt op z’n tijd zo kan zwieren en waar je jofel je bruiloft kan vieren
Waar je voor een cent bij het pierement met je baaien an zo lekker draaien kan
Maar waar het gaat om het recht in je overhemmetje vecht 
Is het allenig maar in de Jordaan

O saberiosia saberi jee alalalalee holadio
O saberiosia saberi jee jee jee holadio
O saberiosia saberi jee alalalalee holadio
O saberiosia saberi jee jee jee holadio
(Instrumentaal:)  
O saberiosia saberi jee alalalalee holadio                            
O saberiosia saberi jee jee jee holadio
O saberiosia saberi jee alalalalee holadio
O saberiosia saberi jee jee jee jee jooooo!
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