
Dimitri van toren - Hee, kom aan 

G/G/G G                      

G Die diedel dam dam dam diedel diedel dam dam

Hee, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna                                                                 D7

                                                                         D7 Die die die die die die die die diedel dam dam

Door de straat, over 't plein met je tingel tamboerijn,

Diedel dam dam dam diedel diedel dol dee

Met je hand vol geld en je hercules held,                                      G

                                                           G Diedel diedel dam dam dam 

Je haren in de wind en alles wat je vindt

Diedel die diedel die diedel diedel dam dam dam

En wie je ook bent, koningin of president,                                                                 D7

                                                                      D7 Die die die die die die die die diedel dam dam

Bajesklanten, figuranten en een hoempa pa band,

Iedereen doet mee of ie 't wil ja of nee,

                                                  G

Elk clubje en partij, alles hoort erbij.

Kom en loop me achterna, met je griep en hernia,

                                                                    D7

Niet te vlug, niet te snel, met je ping pong spel,

Met je loensende blik naar de vrouwen dun en dik,

                                                           G

Je allerbeste raad en je dronken kameraad.

G

Hee, kom aan, laat ons gaan met een warme liefdestraan,

                                                                        D7

Met twaalf tuinkabouters en de bond zonder naam,

Met het mes op je keel, met mijn part en deel,

                                                     G

Je vuur en je vlam en de hele rataplan

Zijn we op  weg met de vijand en z'n houten kanon,

                                                                       D7

Met toeters en met bellen en een hele grote trom,

Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie,

                                                                    G

De hoop op de vrede en wat weet ik al niet wie.

Dus kom aan en ga mee over land en over zee,

                                                                                   D7

Naar de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon,

Naar m'n huis, naar m'n tuin, Naar m'n tulpen rood en bruin,

                                                                  G

Naar m'n achterbalkon, daar ligt ze in de zon.
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