
Zet je tent in de wei …  (Karekiet in het riet)(tekst Ine) 
 
Refrein :  

Zet je tent in de wei met een hangmat erbij 
Bij een vuurken in het bos spelen wij er op los 
Je mag zijn wie je bent en je hebt talent 
                 Als je een wemel bent 
 
1ste strofe :  

Als jij ook wel es het leven wat te saai vindt of te druk 
Is de wereld van de wemels mogelijk voor jou de truc ? 
Als ze zeggen dat jij traag bent of te hevig en actief  
Dan ben jij misschien een wemel en natuurlijk creatief 
 
2de strofe :  

Heb jij ook soms van die dagen dat er helemaal niks lukt ? 
En alsof dat niet genoeg is, ga je onder schuld gebukt . 
Word je daarvan wat verdrietig of soms eigenlijk wat boos ? 
Denk je dan wel eens : misschien is er met mij wel echt iets loos ? 
 
3de strofe :  

In het dagelijkse leven moet je vaak aandachtig zijn. 
Je moet op veel dingen letten en dat is niet altijd fijn. 
Als je wegdroomt, mis je dingen en vergeet je weer zoveel. 
Wil jij ook wel eens jezelf zijn zonder al dat gekrakeel ? 
 
4de strofe :  

Van dat altijd goed je best doen, word je soms wel heel erg moe. 
Je wil graag zoals de rest doen of ze laten je niet toe. 
En als dan al jouw proberen, niet op waarde wordt geschat,  
Dan kan alleman den boom in, want dan heb je’t wel gehad… 
 
5de strofe :  

Als je knutselt of een lied zingt of een heksensoepje brouwt. 
Als je tekent of een put graaft, of een vette boomhut bouwt. 
Al je hobby’s en je goesting, zijn bij Wemel van belang. 
Zelf ontdekken wat jij goed kan, is van hele hoge rang. 
 
 


