
 
Hey jullie moeten eens horen 
Als ik muziek krijg in mijn oren 
Dan voel ik me blij 
Dan voel ik me vrij 
Zonder muziek ben ik verloren1. 
 
Als ik verdrietig ben, hoor ik trommels 
Als ik ziek ben, ben ik bang 
En als ik verliefd ben 
hoor ik engelenzang2 
  
Elke les elke keer 
Hoor ik dat liedje weer 
Elke ochtend elke avond 
Volgt het liedje me als een hond3 
 
De noten razen door mijn hoofd. 
het heeft nooit wat goeds beloofd. 
Ze steken in mijn hart als bij. 
Maar die ene noot, die was er voor mij4. 
 
Ik ben aan het eten,  
per ongeluk slik ik  
een muzieknootje door mijn keel  
ik begin te zingen5  
 
Dan hoor ik geluid 
Waar komt het vandaan? 
Is het mijn zusje? 
Of water uit de kraan? 
Mijn moeders hakken doen klik-klak 
De vogels fluiten op het dak 6 
 
Het werd elke dag een beter geluid. 
Elke dag kwamen er betere klanken uit. 
Het meisje luisterde elke dag, 
geen enkele vogel die haar niet mag7  
 
de wind waait harder dan normaal. 
golven gaan hoger dan de horizon, 
de sterren laten zich zien.8 
 
                                                 
1 Wintun/CBS De Ark groep 7 
2 Sascha & Georgina/Jenaplan school 
3 Isha Monorath/De Klinker groep 7 
4 Yoël 
5 Dennis/CBS De Ark, groep 5 
6 Kim & Lara /Groep 8b Cbs De Ark 
7 Hannah Teeuw 
8 2. Dominque van Vliet/Avonturijn 

 
 
Mijn Bff speelt keyboard, 
Ze speelt nooit als ik er ben, 
Ik vind het wel jammer,9 
 
Dat vind ik maar niks, want ik hou van 
Mijn coolste piano10 
 
Rappen ik doe het al heel mijn leven 
Ik kan niet zonder rappen!11 
 
Trommel 
speel maar op de trommel 
ja lekker hard slaan 
boem12 
 
mijn drumstel is groot en zilver 
hij geeft hard en hoog geluid 
ik vind het mooi en gaaf13 
 
ik zit achter mijn drumstel, 
ik luister naar de trommel en. 
ik heb zin om te dansen. 
ik ga helemaal los14. 
 
Maar er bestaat wel een soort taal die we 
allemaal spreken, 
ik heb het dan niet over een vorm of teken. 
Deze taal is eigenlijk best uniek, 
ik heb het namelijk over: 
Muziek!!!15 
 
 
 

                                                 
9 Sarah/Kinderatelier woensdag 
10 Kani/Groep 5/6 o.b.s. Het Breinpaleis. 
11 Bas van Beek / Jan Ligthart 6b 
12 3. Isaac/Kinderatelier 
13 Humble/CBS De Ark 
14 Nick Thomas/CBS De Schakel, 5 B 
15 1.Femke/Schakel, 8a 


