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Zie ginds komt
de stoomboot
Zie ginds komt de stoomboot
Uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas
Ik zie hem al staan
Hoe huppelt zijn paardje
Het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels
Al heen en al weer
Zijn knecht staat te lachen
En roept ons reeds toe
Wie zoet is krijgt lekkers
Wie stout is de roe
O lieve Sint Nicolaas
Kom ook eens bij mij
En rijd toch niet stilletjes
Ons huisje voorbij
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Hoor de wind waait
door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede Sint wel komen
Nu hij ’t weer zo lelijk vindt
Nu hij ’t weer zo lelijk vindt
Ja, hij rijdt in don’kre nachten
Op zijn paardje, o zo snel
Als hij wist hoezeer wij wachten
Ja, gewis dan kwam hij wel
Ja, gewis dan kwam hij wel
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Zachtjes gaan de
paardenvoetjes
Zachtjes gaan de paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap
’t Is het paard van Sinterklaasje
Stippe, stappe, stippe, stap
Paardje draagt met groot gemak
Sinterklaasje over ’t dak
Paardje draagt met groot gemak
Sinterklaasje over ’t dak
Paardje kan de weg wel vinden
Trippel, trappel, trippel, trap
In het heldere maneschijntje
Stippe, stappe, stippe, stap
Paardje is nog lang niet moe
Maar hij moet naar bedje toe
Paardje is nog lang niet moe
Maar hij moet naar bedje toe
Hoor de vlugge paardenvoetjes
Trippel, trappel, trippel, trap
In mijn lekker warme bedje
Stippe, stappe, stippe, stap
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
En ik droom van Sinterklaas
En zijn zwarte Pieterbaas
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Eerst als duizend
sterren schijnen
Eerst als duizend sterren schijnen
Rijdt Sint Nicolaas over ’t dak
En als alle kinderen slapen
Komt pas Piet daar met zijn zak
Pas dan wil hij bij je komen
Als je stil ligt in je bed
Als je rustig ligt te dromen
En je schoen hebt neergezet
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