
IN INTRO
Oehoe
Oehoe
Oehoe
(Boing-boing-boing)
O-oh…

REFREIN (RONDLOPEND)
Waar is mama
Ik ben mama kwijt
Ik ben uit de boom gevallen
Waar is mama
Ik ben mama kwijt
Kom, dan gaan we zoeken met z’n allen

COUPLET
Zoek je je mama?
Dan heb ik een idee
Mag ik helpen zoeken?
Kom maar mee
(Geluid: zielige Oehoe)
Is ze net zo klein als jij?
NEE!
Mijn mama is niet klein
We vinden haar wel samen
Mijn mama is een hele grote dame 

Kijk, zo!
REFREIN (RONDLOPEN MET ARMEN HOOG 
GESPREID)

Ik weet het!

COUPLET
Is jouw mama groot?
Dan heb ik een idee
Ik weet waar jouw mama is
Kom maar mee
(Grommmm!!, geluid beer)
Is dit jouw mama?
NEE!
Mijn mama is geen beer
Dat kun je zo wel horen
Mijn mama die heeft puntige oren

Kijk, zo!
REFREIN (RONDLOPEN MET HANDEN ALS OREN)

Ik weet het! Ik weet het!

COUPLET
Puntige oren?
Dan heb ik een idee
Ik weet waar jouw mama is
Kom maar mee
(Poing, geluid springveer)
Is dit jouw mama?
NEE!
Mijn mama is geen haas
Al zou het van mij mogen
Maar mama die heeft grote, ronde ogen

Kijk, zo!
REFREIN (RONDLOPEN MET HANDEN ALS 
VERREKIJKERS)

Ik weet het, ik weet het, ik weet het!!

COUPLET
Grote, ronde ogen?
Dan heb ik een idee
Ik weet waar jouw mama is
Kom maar mee
(Kwaaak, geluid kikker)
Is dit jouw mama?
NEE!
Ik keek bij alle dieren
Ik zocht in alle hoeken
Mischien dat mama mij wel loopt te zoeken… 

Mama: Joehoe!!

Jaaaa!!
REFREIN (DANSEND IN HET ROND)
Daar is mama
Ik was mama kwijt
Maar nu is het goed gekomen
Daar is mama
Ik was mama kwijt
Nooit had ik dat durven dromen
Daar is mama
Ik was mama kwijt
Maar nu is het goed gekomen
Daar is mama
Ik was mama kwijt
En ik val echt nooit meer uit de bomen

IN OUTRO
Boing-boing-boing
O-oh…
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