LIEDTEKSTEN bij de MULTI JAM MARATHON
1. Alonki
Alonki kon dansi (2x)
Kon dansi mek’ konu si
Kon dansi mek’ granman si

2. Aicha
Zo lief zo mooi zo fijn, ik wil voor altijd bij je zijn
Je zit naast me in de klas, oh als jij mijn vriendinnetje was
We wonen in dezelfde straat, ik wacht tot jij naar school toe gaat

Daar loop je met je roze tas, oh als jij mijn vriendinnetje was
Aicha, Aicha, laten we gaan, Aicha, Aicha, blijf niet staan
Aicha, Aicha, ga met me mee, Aicha, Aicha, met z’n twee
In mijn dromen ben je bij mij, dan lopen we zij aan zij
Je houdt mijn hand steeds vast, oh als jij mijn vriendinnetje was Aicha,
Aicha, laten we gaan, Aicha, Aicha, blijf niet staan

Ik wil zo graag met je praten, maar jij vindt mij vast stom
Ik wil je zeggen wat ik droom, en je tas voor je dragen naar school
Maar jij ziet mij niet staan, je wilt niet met me gaan
Je wilt niet met me gaan,
Zo mooi, zo lief zo fijn, ik wil voor altijd bij je zijn
Je zit naast me in de klas, oh, als jij mijn vriendinnetje was
Aicha, Aicha, laten we gaan
Aicha, Aicha, laten we gaan, Aicha, Aicha, blijf niet staan,
Aicha, Aicha, ga met me mee, Aicha, Aicha, met z’n twee (2x)
Aicha, Aicha ……..

3. Ala presi
(1e keer Langzaam gezongen)
Ala presi komisi d' abotri
Ala presi komisi d' abotri
Ala presi pemi waka komisi d' abotri
(op tempo)
Ala presi komisi d' abotri
Ala presi komisi d' abotri
Ala presi pemi waka komisi d' abotri (2x)
Geef me jouw hand
Geef me jouw hand vandaag
Geef me jouw hand.
Doe maar wat ik ik vraag.
Geef me jouw hand
Wacht niet tot morgen
Geef me jou hand vandaag.
Ala presi

komisi d' abotri (4x)

als vraag/antwoord in twee groepen

4. Blijf bij me
Als het ’s avonds - donker wordt, de gordijnen zijn dicht
Eén lichtje brandt op de gang
Nee, ik ben - niet bang, oh nee, ik ben niet bang
Maar de nacht - duurt nog - zo lang
Refr.

Ik vraag je wil je bij mij zijn, wil je - bij mij zijn
Blijf bij me, blijf bij me, blijf bij me

Wat zit er achter het gordijn, ik hoor iets onder mijn bed
En de schaduw op de muur maakt me bang
Nee, ik zal - niet huilen, oh nee, ik zal niet huilen
Maar de nacht - duurt nog - zo lang
Refr.

Ik vraag je; wil je bij mij zijn, wil je - bij mij zijn

Blijf bij me, blijf bij me, blijf bij me
(tussenspel)
Herhaling refr
Als ik bang ben in het donker wil je bij mij zijn Ohoh bij mij zijn, blijf bij me,
blijf bij me, blijf bij me

5. The lion sleeps tonight
Awimawe, awimawe (8x ) Ahoe ………. Ahoe………wiamambowé
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight In the jungle, the
mighty jungle the lion sleeps real tide
Awimawe, awimawe (8x ) Ahoe ………. Ahoe………wiamambowé
In de jungle de grote jungle, de leeuw die slaapt vannacht In de jungle, de grote
jungle, de leeuw die slaapt heel zacht

6. Luister naar de muziek
Wat de kinderen willen, het liefst de hele dag
Hoe tover je een lach op hun gezicht
Maak een ritme, maak er twee
Kom op jongens doe maar met ons mee
Wat je met muziek kan doen, proberen we hier uit
Het liefste met elkaar dan wordt het mooi
Klap in je handen, sla op de trom
Het moet gebeuren, vraag me niet waarom
Refr: Ohohoh luister naar de muziek (3x) De multi-jam
Als je van muziek houdt, dan zit je hier wel goed
Hier is waar het allemaal gebeurt
Samen spelen, in een band
Doe maar mee, laat horen wie je bent
Want wat je met muziek kan doen, proberen we hier uit Het liefst met
elkaar dan wordt het mooi
Klap in je handen, sla op de trom
Het moet gebeuren, vraag me niet waarom
Refr: Ohohoh luister naar de muziek (3x) De multi-jam
De muziek die zal gaan swingen,
Je mag wat dichterbij gaan staan
We rappen en we zingen
Luister naar de muzikanten en laat je lekker gaan Refr: Ohohoh luister naar
de muziek (3x)De multi-jam

