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Wie komt er alle jaren
daar weer uit Spanje varen?
Over de grote, grote zee
Sint Nicolaas, hoezee!
Wie heeft een zak vol koekjes
speelgoed en prentenboekjes?
Wie brengt een zak vol lekkers mee
Sint Nicolaas, hoezee!
Piet ging uit fietsen
uit Spanje weer aan
Toen moest hij gaan lopen
ik zie hem al staan
Hij kwam bij een dorpje
het dek op en neer
Ik geloof dat er in mijn achterband
al heen en al weer
Piet staat te lachen
en plakte zijn band
Wie zoet is krijgt lekkers
door heel Nederland
O, lieve Sint Nicolaas
let nu toch eens op
En rij toch niet stilletjes
met de Sint achterop
Daar wordt aan de deur geklopt
hard geklopt, zacht geklopt
Daar wordt aan de deur geklopt
wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind
het is de goede Sint
Hij is hier voor jou en mij
kom er maar bij
Want die lieve Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas
heeft voor jou mijn kleine baas, vast een cadeau
Kent jouw verlanglijstje, wees maar niet bang meisje
hij maakt alle kinderen blij, kom er maar bij

Hoor de wind waait door de bomen
hier in huis waait zelfs de wind
Zou de goede Sint nog komen
nu hij ’t weer zo lelijk vind
nu hij ’t weer zo lelijk vind

Ja, hij rijdt in donkere nachten
op zijn paardje, o zo snel
Als hij wist hoe zeer wij wachten
ja gewis, dan kwam hij wel
ja gewis, dan kwam hij wel
Hop, hop, hop, paardje in galop
Sinterklaas die komt uit Spanje
hij brengt appels van Oranje
Altijd in galop, hop, hop, hop, hop, hop
Sneller!
Hop, hop, hop, we zitten nu rechtop
en die beste Sinterklaas die brengt ons heel veel speculaas
Altijd in galop - YEEHA -, hop, hop, hop, hop
Hop, hop, hop, paardje in galop
Sinterklaas die komt uit Spanje
hij brengt appels van Oranje
Altijd in galop, hop, hop, hop, hop, hop
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Jouw beste vriend, mijn beste vriend
de vriend van ieder kind
Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij
wat brengt hij jou, wat brengt hij mij
wat brengt hij jou en mij?
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint
Jouw beste vriend, mijn beste vriend
de vriend van ieder kind
Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij
wat brengt hij jou, wat brengt hij mij
Hij komt, hij komt
die lieve goede Sint
bij ieder kind!
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