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Songteksten & 
akkoorden

Muziek en songteksten 
van Jasper Merle
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DE LOTUS IN HET BOS

Cis        Gis   Cis
Ham weyoo wada ham weyoo (2x)

Cis     Fis         Cis      Gis      Cis
Kom je met ons mee naar de dieren uit het bos en de zee

Cis  Fis  Cis      Gis     Cis
Gaan we zingen en zijn zoals de dieren zijn

Cis     Fis Cis    Gis      Cis
Samen met elkaar zien we elkaar staan

Cis Fis   Cis   Gis 
Iedereen is vrij om erbij te zijn

Cis     Fis      Cis   Gis       Bes-m
En om sterk te zijn als een tijger en mooi als een dolfijn

Fis         Cis       Gis
Hoef je niet ver te kijken dat is juist heel dichtbij

Gis   Dis-m   Bes-m
Want in je hart groeit een bloem 

Bes-m   Cis       Gis
en daar hoef je niks voor te doen

Gis    Dis-m Bes-m Cis       Gis
Adem in adem uit en neem je ruimte maar in

Gis    Dis-m Bes-m       Cis       Gis
Adem in adem uit en dan groeit vanzelf de lotusbloem

Gis         Cis
van binnen naar buiten toe

Herhaal alles hierboven 1x
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BOMEN IN HET BOS

E-m D  E-m
Oeoe

E-m    D      E-m  D  E-m
ik kom lekker naar je toeoe

E-m     C      D     E-m  D  E-m
Terwijl ik op m’n eigen plek blijf staan raak ik je aan

E-m        E-m  D  E-m
Met m’n wortels in de grond

E-m    D       E-m        D  E-m
voel ik hoe je naar me toe komt

E-m     C    D
Ik hoef niet anders te zijn dan dit 

D       E-m     D  E-m
want zo is het precies goed

E-m            B                  B7
Zo ben ik in evenwicht met jou en sta ik stevig in het woud

Refrein:

B7    C         D        B
Ik ben een boom, ik ben een bos, ik sta niet los

B     E-m    C         D
van de andere bomen om me heen ik ben niet alleen

D  B     E-m
maar één geheel

E-m D  E-m
En jij
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E-m  D     E-m  D  E-m
staat net zo sterk als wij

E-m        B
Het is zo leuk om het bos te zijn

B        B7
Om een supersterk bos te zijn!

Refrein 1x

E-m       C         D
Lekker veel veel veel veel bomen in het bos

D        B  E-m        C
We staan niet los van de andere bomen om ons heen

C    D       E-m  D  E-m
We zijn nooit alleen maar één geheel

E-m D   E-m  D  E-m
En dát is wat ik wil

D        E-m  D  E-m
Lekker lekker veel

D    E-m
bomen om me heen
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TOETEROLIFANT

A-m G (herhaal)
Intro

G   A-m   G       A-m G
Ik sta stevig op de grond 

G  A-m        G   A-m  G
en ik loop wat in het rond

G F       G      A-m   G    A-m
Ik toeter met m’n toeterslurf omdat ik dat durf

G   A-m   G        A-m G
Ik sta stevig op het land

G    A-m      G    A-m  G
Ik ben een hele mooie grote olifant

G  F   G   A-m G  A-m
En ik toeter met m’n toeterslurf omdat ik dat durf

Refrein:

A-m  C      G
En ik loop loop loop loop door het hele land

G    A-m  F
Ik ben een toet toet toet toeterolifant

F  C         G
En ik doe doe doe doe de hele dag

A-m       F       
olifanten dingen met mijn olifantenvrienden 

F    A-m G A-m G
in het land
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G   A-m G A-m G
in het land
G   A-m G A-m G
in het land

G   A-m G A-m G
in het land

G   A-m   G       A-m G
Ik sta stevig op de grond 

G  A-m       G      A-m  G
en ik zie wel wat er komt

G F       G      A-m   G    A-m
En ik toeter met m’n toeterslurf omdat ik dat durf

G   A-m   G        A-m G
Ik sta stevig op het land

G    A-m      G    A-m  G
Ik ben een hele mooie grote olifant

G  F    G   A-m G  A-m
En ik toeter met m’n toeterslurf omdat ik dat durf

Refrein 2x

G      A-m G A-m
Ik loop door het land

G      A-m  G    A-m G A-m
Want ik ben een toeterolifant
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HIEE HA!

Cis  Gis
Intro

Cis          Gis
De wind waaid door m’n haren als ik over het land ren

Bes-m           Fis
De wind waaid door m’n haren kun je zien hoe snel ik ben?

   Cis          Gis       Cis
Soms ga ik in galop en soms dan sta ik even stil als ik dat wil!

Refrein:

      Fis          Cis     Gis   Cis
Oh yeah ik ben een paard en ik ben supersnel

      Fis   Cis        Gis       Cis
Oh yeah ik ben een paard en ja ik weet echt wel

      Fis    Cis   Gis        Cis
waar ik heen wil lopen waar ik heen wil gaan

      Fis    Cis       Gis           Cis
Waar ik heen wil lopen dat is waar ik heen ga

Cis      Gis
Hoor je de grond trillen als ik over het land ren

Bes-m           Fis
Hoor je de grond trillen als ik ren zoals ik ren

   Cis          Gis       Cis
Soms ga ik in galop en soms dan sta ik even stil als ik dat wil!

Refrein 1x
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S-m        Cis    Gis
Samen met mijn vriendjes voel ik ik me zo vrij

S-m        Cis       Gis
Samen met mijn vriendjes ben ik echt zo blij

Gis        
En dan gaan we

Fis     Cis        
waar we heen willen lopen

Cis       Gis   Cis        
waar we heen willen gaan (2x)

Cis        Fis    Cis        Gis       Cis     
Waar we heen willen lopen is waar wij heen gaan (2x)

Hiee Ha!
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EEN MIER!

E  B
Intro

E            B
Ik doe het niet alleen ik heb al m’n vriendjes om me heen

B       E
Samen staan we sterk en doen we superleuk werk

E           B
We kunnen veel verzetten omdat we op elkaar letten

B    E   
we doen het niet alleen

Refrein:

E            B
Ik ben mier - Waar? Hier! Ik ben een superleuk dier

B           E
Samen met m’n vriendjes brengen we alles van daar naar hier

E            B
Ik ben mier - Waar? Hier! - Ik ben een superleuk dier

B          E
Samen met m’n vriendjes hebben we veel plezier!

E           B
Niets is mij te zwaar ik til het allemaal op

B             E
‘T is me nooit teveel en denk maar niet dat ik stop

E         B
We lopen in een rij hé geef die kruimel maar aan mij
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B           E
Ik neem hem met me mee

Refrein 1x

    Fis    Cis
A wopa wopa wee wopa wopa wopee

Cis           Fis
Samen met m’n vriendjes brengen we alles van daar naar hier

    Fis    Cis
A wopa wopa wee wopa wopa wopee

Cis          Fis
Samen met m’n vriendjes hebben we veel plezier 
(dit couplet 2x)

    Fis    Cis
A wopa wopa wee wopa wopa wopee

Cis     Fis
We doen het niet alleen!



11
Deze songtekst hoort bij het boek Het dansende dierenbos 2. www.dansendedierenbos.nl 
© Hester van Toorenburg & Jasper Merle, © 2021 Van Goor Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv

ZO FIJN OM EEN 
DOLFIJN TE ZIJN

E
Intro

E         Fis-m
Ik spring en ik zwem en ik zing en ik ben een dolfijn, dolfijn

    B         E
Ik spring en ik zwem en ik zing en ik ben een dolfijn 
Dat is zo fijn 

E         Fis-m
Ik spring en ik zwem en ik zing en ik ben een dolfijn, dolfijn

       B     E
Het is zo fijn om een dolfijn te zijn

E      A     E
Ik zoef door het water, dat doe ik niet alleen

E       B          E
Zoeven door de golven doe ik met m’n vriendjes om me heen

E      A          E
Ik zoef door het water, ik voel me vrolijk en blij

E      B             E
Want ik hou van m’n vriendjes en die zijn hier met mij

Herhaal alles hierboven 1x
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IK STA HOOG

A
Intro

A 
Ik sta hoog boven de grond

A   D      A
Ik sta heel hoog boven de grond

A             D       A
Mijn grote benen tillen me op en m’n lange nek daarbovenop

A    Fis-m    D
Met mijn mooie ogen kan ik ver kijken

D        E         A
En ik kan hele hoge dingen bereiken

A
Want ik sta hoog boven de grond

A        D   A
Ja ik sta heel hoog boven de grond

A
Klim eens even op m’n rug

A D        A
Dan zit je lekker hoog in de lucht

A
Dan kun je lekker heel ver kijken 

A  D     A
en net als ik hele hoge dingen bereiken
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A
En dan ben je hoog boven de grond

A     D
Dan zijn we hoog boven de grond

A          
En m’n grote benen tillen me op 

                       D         A
met m’n lange nek daarbovenop

A    Fis-m    D
Met mijn mooie ogen kan ik ver kijken

D        E         A
En ik kan hele hoge dingen bereiken

A
Want ik ben hoog boven de grond

A        D   A
En ik kan goed zien wat er naar me toe komt
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REN GROM SPRING!

Refrein:

G          D
Ren grom spring ik ben een tijger

D          G
Ren grom spring ik ben een heel wild dier

G          C
Ren grom spring ik ben een tijger

   D              G
Ik ren ik grom ik spring kom maar op; ik ben hier!

G          C
Ik hou van rennen en springen ik hou van leuke dingen

D
Zoals heel hard grommen lekker heel wild grommen

    G     C
Ik heb hele sterke klauwen en ik ga niet zitten miauwen 

D
Want ik ben zo prachtig en m’n vacht is machtig prachtig!

EM         D         C
Kom dan gaan we grommen grommen grommen

EM      D       C
Lekker heel wild grommen grommen grommen

   D
Kom maar hier

Refrein (1x)
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    G     C
Mijn strepen zijn zo mooi en ik hou van lekkere prooien 

D
Die ga ik lekker vangen want ik ben niet bang(e)

EM         D         C
Kom dan gaan we grommen grommen grommen

EM      D       C
Lekker heel wild grommen grommen grommen

   D
Kom maar hier

Refrein (2x)
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ZOEM ZOEM ZOEM

C
Intro

C          G
Zoem zoem zoem zoem zoem ik ben een bij

G  D-m            C  G
En ik zoem zoem zoem zoem zoem voor jou en mij

    C          G
Ik zoem zoem zoem zoem zoem elke dag 

G       C
en soms ook ‘s nachts

C        F    C
En onze bijenraten die maken we samen

      G       C      F
En niet alleen voor onszelf maar voor de hele aarde

F       C
Want die willen we bewaren

C       G
Daarom zoom ik met mijn bijenvriendes om je heen

Herhaal alles hiervoor 1x

C         A 
Zoem zoem zoem zoem zoem 

Dm     C A
Zoem zoem zoem zoem zoem

C     A   C  /  A  (herhaal)
Zoem zoem zoem zoem zoem
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LUI LUIPAARD

C  A-m
Into

C    A-m
M’n hele lijf is rustig 

A-m    C
M’n hele lijf is zacht

C      A-m
Ik voel me loom en rustig

A-m       
En ik voel mijn eigen kracht

A-m      F
Ik hoef even nergens heen

F     G
en nergens naartoe

G           C
en ik ben nog niet eens echt moe

C         F
maar dit is wat ik doe doe doe en ik ben hier

F           G    C
lekker aan het rusten in mijn lijf en ik blijf

Refrein:

C             G
lekker chillen lekker liggen als een luipaard

G         A-m
lekker chillen met mijn billen als een luipaard
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A-m       F      G
met mijn luipaard staart 
(dit refrein 2x)

G   C      A-m
En weet je een beetje hoe het voelt

      C       A-m
om even helemaal niets te hoeven doen

A-m           F         G
en even nergens anders heen en lekker nergens naartoe

G           C
en dan ben ik nog niet eens echt moe

C
maar dit is wat ik doe doe doe doe doe

C    F             G
ik ben hier lekker aan het rusten in mijn lijf en ik blijf

Refrein 2x

Ohh ohhh ohhh ohhhhh oh oh jeah (2x)
Lekker chillen als een luipaard!
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ZO STIL ALS EEN UIL

C
Intro

C        G
Ik kan zien in het donker ik kan kijken in de nacht

G  D-m         C       G
ik vlieg in rond in de rondte en ik vlieg zo stil en zacht

G   C       G       C
Ik kan zien in het donker ik kan kijken in de nacht

C        G
Ik kan zien in het donker ik kan kijken in de nacht

G  D-m         C       G
ik vlieg in rond in de rondte en ik vlieg zo stil en zacht

Refrein:

C   F    C
Oe hoe oe hoe

C     G      C 
ik vlieg rond en ik zing als een uil

C   F    C
Oe hoe oe hoe

C    G      C
de nacht is stil en je hoort mijn geluid

Herhaal alles hiervoor 1x
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IN DE STILLE DIEPE ZEE

C-f
Intro

C-f    C      C-f
Ik ben thuis, in het stille diepe water

C-f    C          C-f
Ik ben thuis, in de stille diepe zee

C-f    C          C-f
Ik ben thuis en het is hier nooit vroeg of later

C-f    C           C-f
Ik ben thuis, kom je even met me mee

C-f   B-es
In het water... Dan gaan we zwemmen zwemmen zwemmen

Refrein: 

B-es    Gis Dis  B-es    C-m
Ik ben een walvis en weet je wat het is  

    Gis   Dis     B-es     C-m
In deze grote zee zwem ik met het water mee  

B-es    Gis Dis  B-es     C-m
Ik ben een walvis en weet je wat het is  

    Gis   Dis     B-es C-m
In deze grote zee zwem ik met het water mee  

C-m       B-es       C    C-f  C   C-f
zwem ik met het water mee 

(Speel dit refrein 2x)
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C-f    C           C-f
Ik ben thuis, in het mooie blauwe water

C-f    C               C-f
Ik ben thuis, in de mooie blauwe zee

C-f    C          C-f
Ik ben thuis en het is hier nooit vroeg of later

C-f    C           C-f
Ik ben thuis, kom je even met me mee

C-f   B-es
In het water... Dan gaan we zwemmen zwemmen zwemmen

Refrein:

B-es    Gis Dis  B-es    C-m
Ik ben een walvis en weet je wat het is  

    Gis   Dis     B-es     C-m
In deze grote zee zwem ik met het water mee  

B-es    Gis Dis  B-es     C-m
Ik ben een walvis en weet je wat het is  

    Gis   Dis     B-es C-m
In deze grote zee zwem ik met het water mee  
(Speel dit refrein 2x)

C-m       B-es       C    
zwem ik met het water mee

C-f      C      C-f 
Oe jeee oe jeee met het mooie water mee!
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ONDER DE STERREN

B
Intro

B       Fis
Onder de sterren onder de maan

Gis-m   Fis 
kan ik lekker rusten kan ik lekker gaan

E        Fis
Liggen lekker liggen in mijn lijf

Fis     E    Fis
Lekker rusten lekker rusten en ik blijf hier

B       Fis
Onder de sterren onder de maan

Gis-m   Fis 
kan ik lekker rusten kan ik lekker gaan

E        Fis
Liggen lekker liggen in mijn lijf

Fis     E    Fis      B
Lekker rusten lekker rusten en ik blijf hier

B  
En ik zing zoewie zoewie zoewie

Cis-m
zoewie zoewie zoewie

Gis-m       Fis
zoewie zoewie zoewie zoe
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B  
Zoewie zoewie zoewie

Cis-m
zoewie zoewie zoewie

Gis-m       Fis
zoewie zoewie zoewie zoe

Herhaal alles hierboven (4x stukje zoewie zoe)



Veel speelplezier!
En schroom niet om je kunsten met ons te delen! 

Dat kan via: info@dansendedierenbos.nl
of via www.facebook.com/dansendedierenbos
of via instagram: dansendedierenbos


