
Potion Explosion nummer 66nl (The beautyand the brains van Nielson)

Op maandag waren we opschoof
en mochten de hele dag gaan spelen
En alle kids stonden versteld
Dat ze al dat speelgoed mochten delen.
dVisten soms niet hoe het ging
Zo'n spel ofzo'n bestuurbaar ding
Met hela peel ging het soms nog wel eens mis. daarna goed.
en met veel geduld, zelfs met ogen dicht
i/ve zouden blind en doofzijn - eeh
niet goed bijons hoofdzijn
als wijnietzouden weten
hoe leuk 't was,
dat spelhier in de klas.

Refrein:
i/Vant het is alles. alles, alles, alles in 66n
Het werkt van top tot teen
Ja. echt het doet wat metje
Het doet wat metje
Ja het is alles, alles. alles. alles, alles
Alles in 66n

Potion explotion nummer 66n
wo- oh- oh- oh
t voelt goed eeh
t voelt goed eeh, eeh

t Was niet weinig niet niks
Wat we met elkaar wilden bereiken
Ja. we hopen op winnenjongens kom op
t Zal uit de uitslag blijken
Weten niet waardoor het komt
t is zo'n leuk spel

het is bijna niet gezond
En zelfs de naam
komt lekker uitje mond
Weten niet hoe T
maar het laat ons stralen
als dezon. Dezon. zon - uhh.
#Ve zouden blind en doofzijn - eeh
Niet goed bij ons hoofdzijn
als wijnietzouden weten,
hoe leuk 't was,
dat spel hier in de klas.
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Refrein:
avant het is alles. alles. alles. alles in 66n
Het werkt van top tot teen
Ja. echt het doet wat metje
Het doet wat metje
Ja het is alles, alles, alles. alles, alles
Alles in 66n aha
Potion explotion nummer 66n
wo- oh- oh- oh
t voelt goed eeh
t voelt goed

We kozen echt een nummer 66n

Ja Potion, uh Explosion nummer 66n
Ja Potion hee
We kozen echt een nummer 66n

Ja Potion, uh Explosion nummer 66n
Explosion
Want het is alles, alles. alles, alles in 66n
Het klopt van top tot teen
Ja. echt het doet wat metje
Het doet wat metje
Ja. het is alles, alles, alles. alles. alles
Alles in 66n

Potion explotion nummer 66n
wo- oh- oh- oh
t voelt goed eeh
t voelt goed eeh, eeh
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