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Meneer de beer

Ik ben meneer de bruine beer.
Ik woon in een hol vlak bij een meer
en elke dag zing ik keer op keer:
"Pom pom pom pom pom."

Een bruine beer weegt zwaar als lood.
Ik ben ontzettend groot.
De mensen die zijn als de dood.
Ik ben ontzettend groot.
Als ik soms zo'n mens zie gaan,
ga ik er snel achter aan.
Ik sluip dan zachtjes naar hem toe
en roep heel hard: "Boe!"

Deze jongen is twee meter lang
en is voor niemand bang.
Ik ga gewoon mijn eigen gang.
Ik ben voor niemand bang.
Als ik soms een jager zie,
nee echt, dan vlucht ik niet.
Ik sluip hem zachtjes achterna
en roep heel hard: "Ba!"

Ik ga vaak vissen met mijn broer.
Wij zijn enorm stoer.
Gevaarlijke dieren op de loer.
Wij zijn enorm stoer.
Zien we soms een krokodil,
dan zwemmen we samen heel erg stil
en zijn we vlakbij met zijn twee,
roepen we heel hard: "Hé!"

's Avonds laat dan zucht hij: "Poe!"
Hij is een beetje moe.
Hij gaat dan fijn naar bedje toe.
Hij is een beetje moe.
En vlak voor het slapen gaan,
trekt hij eerst zijn piama aan.
Vraag je hem: "Slaap jij alleen?"
dan zegt hij zachtjes: "Neen."

Deze grote stoere meneer
slaapt elke nacht met zijn teddybeer
en samen snurken ze keer op keer:
"Snurk snurk snurk snurk snurk."



Meneer de beer

refrein

Ik ben meneer de bruine beer.
Ik woon in een hol
vlak bij een meer
en elke dag zing ik keer op keer:
"Pom pom pom pom pom."



Hip konijn

Ik ren de hele dag van hot naar haar
en verzamel zo mijn eten bij mekaar.
Wortels, gras en af en toe een biet.
Geen karbonade want dat lust ik niet.
Wonen doe ik niet in een appartement,
want dat ben ik nu eenmaal niet gewend.
Diep onder de grond daar zit mijn woning
en ik ben de koning te rijk, gelijk een god in Frankrijk.

Ik ben een hip konijn
en ik vind het fijn
om buiten te zijn
in de zonneschijn.

Ik ben een hip konijn,
hou van een glaasje wijn
en ik maak vaak gein
als een harlekijn.

Ik hup erop los
en ik hip en ik ros.
Ik hup, hip, hop door het bos!

Ik hup en ben blij,
ik hip er ook bij.
Ik hup, hip, hop door de wei!

Ik woon in het bos maar ik leef er niet alleen.
Er zijn ook andere dieren om me heen.
Vogels, herten en meneer de beer,
muizen, dassen en nog veel meer.
Allemaal vrienden maar soms ben ik de klos,
want in het bos loopt ook een vos los.
Is hij weer eens aan het azen,
dan is het samen met de hazen rennen geblazen.

Ik moet ook rennen voor andere zaken.
Dat heeft met het jachtseizoen te maken.
De jager met zijn dubbelloopsgeweer,
gaat dan als een beest te keer.
Maar de konijnen op de boerderij,
zeggen altijd tegen mij: "Hé jij,
wees blij, je bent vrij om met alle dieren
in het bos, kerstfeest te gaan vieren."

Het is fijn om een hip konijn te zijn!



Hip konijn

refrein

Ik ben een hip konijn
en ik vind het fijn
om buiten te zijn
in de zonneschijn.

Ik ben een hip konijn,
hou van een glaasje wijn
en ik maak vaak gein
als een harlekijn.

Ik hup erop los
en ik hip en ik ros.
Ik hup, hip, hop door het bos!

Ik hup en ben blij,
ik hip er ook bij.
Ik hup, hip, hop door de wei!

Het is fijn, zo fijn,
om een hip konijn te zijn.



Soespoes

Ik ben een kat.
En weet je wat?
Ik ben de drukte meer dan zat.

Ik ben een poes,
lust appelmoes
maar eet het liefst een slagroomsoes.

De meeste katten jagen op muizen, vogels en vis.
Je hebt er geen idee van, hoe vermoeiend dat is.
Ikzelf ben niet zo'n jager; ik maak me niet zo dik.
Ik neem heel graag genoegen met een jachtschotel uit blik.

De meeste katten spelen met een bal die stuit.
Wat is dat slaapverwekkend; ik geeuw nog maar eens luid.
Ikzelf hou best van ballen, zolang je ze maar bakt.
Nee, niet die van plastic, ik bedoel een bal gehakt.

De meeste katten rennen buiten door het gras.
Dat lijkt me ook best aardig, als het niet zo'n moeite was.
Ikzelf blijf liever binnen, ik word dan niet zo moe.
Maar soms ren ik naar buiten, bij het zien van een barbecue.



Soespoes

refrein

Ik ben een kat.
En weet je wat?
Ik ben de drukte meer dan zat.

Ik ben een poes,
lust appelmoes
maar eet het liefst een
slagroomsoes.



Jaap het schaap

Ik ben een schaap en ik loop over de hei.
Zonder de anderen; ik hoor er niet echt bij, dat vinden zij.
Eten en slapen doe ik vaak alleen.
Geen andere schapen heb ik om me heen, totaal geen één.
Zon, wind of regen, het zal me een zorg zijn.
Het kan me echt niet schelen; de eenzaamheid doet pijn, het is niet fijn.

Ik ben niet anders en zeker niet banaal.
Een vacht met rastakrullen, dat hebben we allemaal, dat is normaal.
Een lijf, vier poten en een schapesnoet,
een staart, twee oren en blaten doe ik goed, zoals het moet.
Ik ben niet anders, toch hoor ik er niet bij.
Het zal wel komen door die naam van mij.

Ik ben het zwarte schaap en mijn naam is Jaap.
Ik ben een schaap maar ik loop voor aap,
want een naam als Jaap is toch niks voor een schaap.
Nee, een naam als Jaap is niks voor een schaap.

Ik heb een vriend, dat is de herdershond.
De andere schapen vinden dat te bont en niet gezond.
We discussiëren over politiek
en luisteren samen naar reggae-muziek, het is uniek.
Maar iedereen zegt, die ons samen ziet:
"Een hond als vriend, dat hoort toch eigenlijk niet."

Sinds kort heb ik een bel om mijn nek.
Ik ben nu plotseling bij iedereen in trek, het is heel gek.
De hele kudde loopt me achterna.
Het maakt niet uit hoe, wat, waar ik ga of waar ik sta.

Over de hei en door de wei
of door het bos, over het mos.
Ook langs de plas, door struikgewas.
Van hier naar daar, naar Alkmaar
en weer terug, over een brug
of voor de gein ook met de trein.

De hele kudde loopt me achterna.
Ik voel me Rasta Fari op weg naar Afrika
maar ik ben Jaap het schaap. Ik ben zo trots als een aap,
want een naam als Jaap past toch best bij een schaap.
Ja, een naam als Jaap past perfect bij een schaap.



Jaap het schaap

refrein

Ik ben het zwarte schaap
en mijn naam is Jaap.
Ik ben een schaap
maar ik loop voor aap,
want een naam als Jaap
is toch niks voor een schaap.
Nee, een naam als Jaap
is niks voor een schaap.



Zwerfhond

Het is echt hondeweer maar toch loop ik over straat.
Het regent pijpestelen en het is al erg laat.
Achter de wolken schijnt de maan, ik kan haast niets meer zien.
Bedtijd, het is bijna kwart voor tien.
Vroeger sliep ik in een mand, in een heel groot huis
met centrale verwarming maar ik voelde me daar niet thuis.
Vanavond slaap ik buiten, heel alleen maar met
twee kartonnen dozen als mijn bed.

Ik ben van het vullesbakkenras,
dat is bepaald niet eerste klas.
Toch voel ik me op en top gezond.
Ik ben een zwerfhond.

Ik heb dan wel geen eigen stek,
ik voel me thuis op iedere plek.
Ik trek de hele wereld rond.
Ik ben een zwerfhond.

Wanneer ik 's morgens wakker word, dan rek ik me eerst uit.
Mijn tanden poets ik niet maar wel was ik mijn hondesnuit.
Ik ren wat poezen achterna, zo blijf ik lekker fit.
Wat een heerlijk leventje is dit!
Vroeger deed ik alles wat mijn baasje zei.
"Ga af! Zit! In je mand!" dat riep hij tegen mij.
Nu ben ik mijn eigen baas en doe ik wat ik wil.
Ik bijt een dame zo maar in haar bil.

Als ik honger heb, dan ga ik naar een restaurant.
Reserveren hoeft niet, want ik ben een vaste klant.
Tussen de vuilnisbakken is altijd een plaatsje vrij.
De restjes uit de keuken zijn voor mij.
Vroeger kreeg ik elke dag hetzelfde menu:
droge hondebrokken met wat water, zonder jus.
Maar tegenwoordig eet ik altijd zeer gevarieerd:
gestoofd, gekookt, gebakken, geflambeerd.



Zwerfhond

refrein

Ik ben van het vullesbakkenras,
dat is bepaald niet eerste klas.
Toch voel ik me op en top gezond.
Ik ben een zwerfhond.

Ik heb dan wel geen eigen stek,
ik voel me thuis op iedere plek.
Ik trek de hele wereld rond.
Ik ben een zwerfhond.
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