De dingen waar ik zo van hou/ My favourite things uit: the Sound of Music
Regen op rozen en slagroom op soezen
Fluitende ketels en spinnende poezen
Bruine pakketjes met stempels en touw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Melkwitte pony’s en mokka gebakjes
Knikkers en klokken en Kerstmis met pakjes
Zwanen die zweven door eindeloos blauw
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Meisjes met strikjes en bloesjes met kantjes
IJskoude winters en warm wollen wantjes
Kersverse sneeuw als die knarst in de kou
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou
Als de hond bijt
Als de bij steekt
Zijn ze boos op mij
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou
En ben ik meteen weer blij
Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favourite things

(regendruppels op rozen en snorharen op kittens)
(glimmende koperen ketels en warme wollen dekens)
(bruin papieren pakjes vastgemaakt met touw)
(dit zijn een paar van mijn favoriete dingen)

Cream colored pony’s and crisp apfelstrudels
Doorbells and sleighbells
and schnitzel with noodles
Wild geese that fly with
The moon on the wings
These are a few of my favourite things

(crèmekleurige pony’s en knapperige appelflappen)
(deurbellen en sleebellen)
(en schnitzel met noedels)
(wilde ganzen die vliegen met)
(de maan op hun vleugels)
(dit zijn een paar van mijn favoriete dingen)

Girls in white dresses and blue satin sashes
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver white winters that smelt into springs
These are a few of my favourite things

(meisjes in witte jurken en blauwe satijnen sjerpen)
(sneeuwvlokken die blijven op mijn neus en wimpers)
(zilverwitte winters die smelten naar de lente)
(dit zijn een paar van mijn favoriete dingen)

When the dog bites
When the bee stings
When I’m feeling sad
I simply remember my favourite things
And than I don’t feel so bad

(als de hond bijt)
(als de bij steekt)
(als ik verdrietig ben)
(dan herinner ik me simpelweg mijn favoriete dingen)
(en dan voel ik me niet meer zo slecht)

