
Sjaan de koe 

Als je aan een koe vraagt hoe gaat het met je koe 
Dan is haar antwoord elke keer, haar antwoord steevast boe 
Want al is ze nog zo vrolijk, ligt ze nog zo in een deuk 
Je hoort alleen maar BOE en dat vindt een koe niet leuk 

Maar gelukkig heeft ons lieve nichtje Sjaan vandaag ontdekt 
Dat zij talent heeft voor het dieren imiteren 
Zij kan de muis en de kalkoen, de kreeft de parelhoen 
En zij heeft beloofd dat zij het ons zal leren 

Dus nog even en we kunnen grommen kakelen en knorren 
We kunnen tsjirpen, blaffen, piepen en gakken als een haan 
Voortaan kirren, vrolijk blèren bij een wedstrijd of premiere 
En klinkt er nooit meer boegeroep dankzij ons nichtje Sjaan 

Kareltje keek Sjonnie aan en zei nou dat is knap 
Ik ben nieuwsgierig zeg zou jij niks willen horen 
Sjonnie zei ja nou en of nou Sjaan toe zet je schrap 
Maar doe geen brulaap want dat is slecht voor mijn oren 
Hahahahaha 

Sjaan liep zelfverzekerd, stil en rustig op hen af 
Betrad het podium en ging toen bij hen staan 
Sjaan zet hem op zei de sjonnie de giraf 
En ik zou zeggen eh begin maar met een haan 



Een haan wat leuk riep iedereen zij gaat een haan proberen 
Zij gaat kukelekuen oh geweldig jippiehoe!! 
Inderdaad zei Sjaan de koe ik zal het demonstreren 
Zij haalde heel diep adem en riep toen  boe boe boe boe 

Eh Kareltje zei Sjonnie kon jij het nou goed horen 
Ik hoorde iets van boe  boe boe, maar een haan hoor ik niet terug 
Ik heb precies hetzelfde en ik heb hele goeie oren 
Zeg Sjaan mag ik wat vragen, kan je bijvoorbeeld ook een mug 

Natuurlijk lachte Sjaan de koe een mug goed imiteren 
Is voor mij nog simpeler dan het nadoen van een haan 
Gewoon je goed ontspannen en je heel goed concentreren 
Dus heren let nu heel goed op, daar komt een mugje aan! 

Boe boe boe boe boe 

Nog eentje dan nog eentje dan riep Sjaan bijna smekend 
Laat mij nog één proberen en echt daarna hou ik op 
Ik heb jarenlang geoefend deze laatste lijkt echt sprekend 
Op een dier dat jullie kennen en de spanning steeg ten top… 

Zij wachtte en zij wachtte en hij wachtte 
Het was zo stil zelfs geen kuchje of hatsjoe 



En net toen bijna alle dieren dachten 
Dat het stil zou blijven, riep Sjaan plotseling BOE 

Alle dieren renden overal naartoe 
En Sjonnie zei: dat zo'n dier bestaat 
Sjaan lachte: Ha en zo klinkt dus een koe 
Die andere dieren heel hard schrikken laat 

En alle koeien schaterden, dansten vrolijk in het rond 
Ja Sjaan is onze boeman en lachen is gezond 
( massaal door elkaar) BOEBOEBOE 




