
Kareltje  en de chimpansees 

Als je met z’n allen bent hoef je je niet te vervelen 
Dus zorg altijd dat je vriendjes hebt om lekker mee te spelen 
Dan kun je lekker zingen en dan lijk je net een koor 
Met alt, sopraan en bariton, een bas en een tenor 

Zingen maakt je vrolijk zingen maakt je blij 
Zing je met z’n allen dan hoort iedereen erbij 
En wat je zingt dat maakt niet uit van popmuziek tot wals 
Dat kun je nu wel zeggen maar ik zing verschrikkelijk vals 
 

Zong Kareltje verlegen en de chimpansees keken hem aan 
’t Was inderdaad niet heel erg zuiver maar kom toch maar bij ons staan 
Want soms hoef je niet te zingen maar is ook praten is muziek 
En met wat P’s en wat geluiden klinkt het werkelijk magnifiek 
luister maar 

(rap) 
Kijk ik ben nu aan het praten op het ritme van de beat 
Ik zou er ook bij kunnen zingen maar dat doe ik nu dus niet 
‘k Ben gewoon wat aan het keuvelen en een P dat hoort erbij 
En zolang het in de maat is ja dan swingt het en nu jij! 

(Kareltje) P P ha 



(rap) 
Maar wat moet ik nou toch zeggen praat ik trouwens in de maat 
Ik geloof, maar eerlijk zeggen, dat het toch wel aardig gaat 
Het gaat eigenlijk geweldig nou dat mag wel in de krant 
Ik heb altijd vals gezongen en nu ben ik muzikant!!! 

Ik ben gewoon wat aan ’t vertellen maar ineens is het muziek 
Alle dieren zijn aan ‘t dansen kijk maar eens in het publiek 
Dat ik dit ooit nog zou kunnen oh hoera ik heb talent 
En kijk eens als ik PP doe, dan ben ik een instrument! 
Hahahaha 

Eh Kareltje zei sjonnie zeg ik wil het niet verknallen 
je klinkt werkelijk geweldig, maar ik heb een leuk idee 
Muziek maken is leuk, maar ’t is nog leuker met z’n allen 
Je hebt gelijk zei Kareltje  dus doe gezellig met me mee 
 Hoera! 

Oh wat heerlijk toch dat rappen ja het is echt je van het 
Haal maar snel je platenspeler en vergeet geen baseballpet 
He kijk ik hoor een olifant en hoor ik daar geen ree 
Ik hoor nog meer geluiden alle dieren doen nu mee! 
Joepie! 

(chimpansees) 
Oh wat heerlijk met z’n allen ja dit is nou echt muziek 



En wat zijn er veel geluiden da’s toch werkelijk uniek 
En niemand hoeft meer bang te zijn en zeggen ik kan niets 
Want als bij mekaar bent dan kan iedereen wel iets 

(rap) 
En zo is het dus wees vrolijk kijk elk dier heeft een geluid 
De één kan heel hard brullen en de ander speelt weer fluit 
Of het hard of hoog of laag is het is  allemaal oké 
Elk geluid is weer een wonder, dus alle dieren tellen mee 


