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Ik heb pijn
 

 

Goedemorgen dokter 

Wat kan ik voor u doen meneer? 

Ik voel me niet zo lekker 

Sinds een weekje ongeveer 

 

Ik heb pijn in mijn keel 

bij het slikken elke keer 

Pijn in mijn oren  

En mijn hoofd doet ook zeer 

 

Ik heb pijn 

Ik heb pijn 

 

Goedemorgen dokter 

Dag mevrouw wat scheelt eraan? 

Ik heb pijn in mijn benen 

Vanaf mijn heup tot onderaan 

 

Ik heb pijn in mijn knieën 

bij het lopen en het staan 

Pijn in mijn enkels 

En ook mijn rug voelt niet goed aan 

 

Ik heb pijn 

Ja ik heb pijn  

 

Ik zal eens even kijken 

Als ik hier druk doet dat pijn? 

U moet echt rustig aan doen 

Ik geef u een medicijn 

 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

Pa da pa pa pa 
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Pa da da pa  

Pa da da pa 

Pa da da 

 

Goedemorgen dokter 

’t Gaat helaas niet goed met mij 

Waar heb je dan last van? 

Welke klachten heb jij? 

 

Ik ben misselijk en ziek 

En ook verkouden bovendien 

‘k Heb koorts, ’t is denk ik griep 

Of een ontsteking misschien 

 

En ik heb pijn 

(Au, au, ik heb pijn) 

Ik heb pijn 

(Au, au, ik heb pijn) 

 

 

Ik zal eens even kijken 

Steek uw tong eens uit 

Zeg eens aaa en zucht eens diep 

Adem in en adem uit 

  

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

Pa da da 

 

Goedemorgen dokter 

Met mij gaat het niet zo goed 

Ik heb wat last van stress 

Ik voel me zo moe 

 

Ik heb zorgen aan mijn hoofd 

En wat ik heb gemerkt 
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‘k Slaap slecht de laatste tijd 

Misschien ben ik overwerkt 

 

En ik heb pijn 

(Au, au, ik heb pijn, au, au) 

Ik heb pijn 

(Au, au, ik heb pijn, au, au) 

 

Ik zal eens even kijken 

Steek uw tong eens uit 

Zeg eens aaa en zucht eens diep 

Adem in en adem uit 

 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

 

 

 

 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

Pa da pa pa pa 

Pa da da pa  

Pa da da pa 

 

Pa da da 

Pa da da 
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