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Zwaan 
 
 
Wekkers wekken wakkere lieden 
Slapers slapen stiekem door 
Wakkere lieden wekken slapers 
‘Wie Wat Hoe ik slaap nog hoor’ 
 
Laat ze toch die slimme slapers 
Slaap kan toch zo heilzaam zijn  
Wat kan jou hun bedrust schelen 
Werk jouw werk verwek geen pijn 
 
Dromers dromen luchtkastelen  
Strevers stranden in t verstand 
Knopen groeien in hun hoofden 
Tijd voor rust is niet gepland 
 
Kijk daar loert burn-out om ’t hoekje 
Dat is geen verrassing meer 
Moeilijk om het toe te geven 
Ja dat zien we keer op keer 
 
Wakkere lieden wees verstandig 
Werp je wekker in de Neet 
Waak zo over je gezondheid 
Win de strijd vermijd je leed 
 
Stop je waken ga nu slapen. 
Laat je dromen dromen zijn 
Geef je over aan het leven 
Kijk en ruik en proef t festijn 
 
Dichters spelen met de wolken 
Smeden klanken tot briljant 
Laat hun glitter je bekoren 
Tot verliefdheid in je brandt 
 
Voel je hoe je cellen vieren 
Licht gewriemel in je lijf 
Dit is leven ’t ware leven 
Kijk hier ligt die zee van tijd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pim pom pom pam pim pim pim pom 
Pam pim pim pom pam pim pim 
Pim pom pom pam pim pim pim pom 
Planten slapen heel gezwind 
 
Zwin zwon zwon zwin zwin zwon zwon zwin 
Zwin zwon zwon zwin zwin zwon zwon 
Zwon zwin zwin zwon zwon zwin zwin zwon 
Zwanen zwemmen door de tijd 
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