
Dick de wolf 

Kareltje de hamster en Sjonnie de giraffe 
Speelden op een avond bij de wilgenbomen 
Opeens kwam Dick de wolf bang en geschrokken op hen af 
En zei: luister wat mij toch is overkomen 

Ik lag net fijn te liggen, lekker languit in het gras 
Zo gelukkig, ik kon het bijna niet geloven 
Krijg ik me daar ineens een jeuk, dus ik kijken wat het was 
Klimmen tien meren zo langs mijn buik naar boven! 

Ik ga gillen, ik ga schreeuwen en ik sla ze van mij af 
En ik roep nog: doe me alsjeblieft geen pijn 
Want anders roep ik Kareltje en Sjonnie de giraffe 

Maar het hielp niets, want je weet hoe mieren zijn 

Sjonnie zei: ach Dickie toch, de mier ken ik allang 
Maar nog nooit heeft een mier iemand aangevallen 
Een mier is lief, een mier doet niets 
Maar Dick stamelde bang: nee, eentje niet  
Maar wat dacht je met z'n allen? 

Ga jij maar eens kijken naar mieren in een mierenhoop 
Kijk maar goed naar wat mieren daar presteren 



Ze bouwen tunnels, bruggen, wegen en niet éen of twee maar tien 
Daar kan de bever en de rat nog wat van leren 

Ja met z'n allen zijn ze sterker dan de grootste olifant 
En ze eten zo een plant op of een struik 
Dus al zijn ze nog zo klein, dat ze heel gevaarlijk zijn 
Lijkt mij wel duidelijk, dus geen mieren op mijn buik! 

Knorrig nam hij afscheid en hij sjokte naar zijn huis 
Langs de hokken van de vogels en de spinnen 
Ln ook al riepen ze 'dag Dickie' chagrijnig kwam hij thuis 
Hij liep zijn hok in…het leek wel feest daarbinnen 

Hij zag slingers en ballonnen en in het midden stond een taart 
Met kaarsjes en Dick werd wat verlegen 
En toen hij nog eens keek, nog eens heel goed…ja het leek 
Of hij in zijn hok iets zag bewegen 

Er kwam muziek uit de piano en uit de trommel kwam geluid 
En heel zacht begon de fluit te spelen 
Dat ging zo een tijdje door en ineens klonk er een koor 
En klonk er uit vierduizend mierenkelen 

Lieve lieve Dick, het spijt ons echt heel erg 
Maar alsjeblieft ga nou niet langer zeuren 
Al dat gekriebel en en die jeuk, ja dat is ook niet zo leuk 



Dus nogmaals sorry en het zal niet meer gebeuren 


