
Ben Kameleon 

Ik weet een heel leuk spelletje zei Ben kameleon 
Want jullie weten dat ik heel erg snel verander  
Als ik naast een dier ga staan dan pas ik me dus heel snel aan 
En neem ik dus de kleur aan van de ander 

En nou komt het da’s het leuke en mijn beide handen jeuken 
Voor dit feest heb ik een heel leuk spel bedacht 
Ik heb een dierenspel verzonnen en we zijn al haast begonnen 
Kijk maar naar het kamerscherm dat ik heb meegebracht 

Kijk daarachter is een dier verstopt en jullie moeten raden 
Welk dier het is, maar ‘k help jullie daarbij 
Want als ik er dus naast ga staan neem ik dezelfde tinten aan 
Als het dier dat daar verstopt is, dus ja heel makkelijk lijkt mij 

Ben liep naar het kamerscherm en hij werd alsmaar grijzer 
Ik weet het al ik weet het al klonk in het feestgedruis 
Het is, zei Daan de made heel eenvoudig om te raden 
Het dier dat daar verstopt is gewoon een grijze muis! 

Ik ben geen grijze muis! klonk er heel erg verontwaardigd 
Ik ben niet saai en ook niet klein nee ik ben een gigant 
Nou riepen twee mezen dan kan het maar één ding wezen 



Groot en grijs het moet haast wel het ’t is Hendrik olifant 

Ja riep Hendrik olifant je hebt het goed geraden 
En ik geloof zei Ben dat iedereen het spelletje nu snapt 
Nu mogen wij achter het scherm riep een grote bijenzwerm 
Eh jongens ‘k wil niks zeggen maar nu is het al verklapt 
(alle bijen) O ja… 

Oké we doen er nog een riep Kareltje opgetogen 
Ben ging naast het scherm staan en veranderde in zwart wit 
Ik weet het al zei Kareltje met grote twinkel ogen 
Het is een zwarte panter met een prachtig wit gebit 

Of nee het is een ijsbeer met een dropje in zijn handen 
Of nee ik weet al wat het is het is een lapjeskat 
Nee zei Henk de gier het is misschien een heel nieuw dier 
Dus laat mij maar even denken…ja het is een zebra-pad! 
Hahahaha 




