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,,, Sammy loop niet. zo grebogen
Denk je dat ze je niet. mogen
Waarom loop je zo qebogren, Sammlz
Met je ogen Sammlz
Op de vlucht
Hoog Sammy, kijk omhoogr Sammy
Want daar is de blauwe lucht

Sammy loop niet zo verlegen
Zo verlegen door de reqen
Waarom loop je zo verleg€fl, Sammy
Door de st.egen, Sammy
Van de stad
Hoog Sammlr, kijk omhoog Sammlr
Want dan wor'je lekker nat

Sammy, kromme kromme Sammlr
Dag Sammlr, domme domme Sammlr
Kijkt nj-et om zich heen
Doet a1les al1een
En vindt de wereld heel qiemeen

,Sammy wiJ- brj niemand horen
Ztch door niets laten verstoren
Toch voelt hij z:-ch soms verloren, Sammy
Hoge toren, Sammlr
Kan't niet aan
Hoog Sammlr, kijk omhoog Sammlz
Want daarboven lacht de maan

Sammy wil met niemand praten
jvlaar toch voelt hi1 zrch verlaten
Waarom voel je je verlaten, Sammy
Op de straten Salut,"'
Van de stad
Hoogt Sammy, kijk omhoog Sammy
hiant dan wor' j e lekker nat

Sammy, kromme kromme Sammy

Sammy wil heus wel veranci,ren
Maar i s zo bang, voor ,j* - ancl , ren
lJaarom zou je nieL verand,ren. Sammy
Want de and,ren, Sammy
Zrjn niel- kwaad
hoog Sammy, kijk omhoog bammy
Anders rs het vast te laat

Sammy loopt maar door de nachtenOp 'n wondertje te wachcen
Wi: zal dit voor jou verzachLen, SammyWant jouw nachten, Sammy
Zijn zo koud
Hoog Sammy, kijk omhoogr SamqzEr is één die van je hàudt
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