
Piet de zeehond 

Op een avond liepen Kareltje en Sjonnie 
Langs het bad van Piet de zeehond en zijn broers 
Dag Piet dag Henk dag Johan en dag Ronnie 
Wat is er jullie kijken zo jaloers 

Dat zijn we ook, riep Piet ontevreden 
Kijk we hebben het hier helemaal gehad 
Kijk we hoeven geen hotel en het slapen gaat ook wel 
Maar het eten hier dat zijn we meer dan zat 

Elke middag staan de mensen weer te wachten 
Op het moment dat er voor ons weer eten is  
De oppasser komt binnen, dus wij duiken en wij springen 
En wat zit er in zijn emmer: altijd vis 
 

Maar wij willen eens wat anders, een keer iets zonder graten 
Gewoon een keer iets lekkers, zonder schubben zonder vin 
Geen bokking of dorade, maar snoep met limonade 
Patat en pannenkoeken met stukjes ijs erin 

Wat? riepen alle vissen in het aquarium 
Zeg jongens hebben wij dat goed gehoord 
De zeehond krijgt als eten vis, nou jongens dat is ernstig mis 
Er worden vriendje en collegaatjes vermoord 

Laat ze wat anders eten, geef ze een ander dier 
Gestoofd desnoods, gebakken of krokant 
Geef ze steenbok, geef ze kwal, nee ik weet het al 



Geef ze eens gebraden olifant! 

Zijn jullie gek geworden! riepen de olifanten in koor 
Dat kan toch niet wij moeten blijven leven 
Wij zijn heel bijzonder en heel erg zeldzaam hoor 
Laat de oppasser gestampte muisjes geven 

Piep piep! riepen de muizen, wat een verschrikkelijk idee 
Zeg olifant dit zijn toch geen manieren 
Neem een baviaan, ga daar maar fijn op staan 
Maar laat ons met rust, want wij zijn maar kleine dieren 

Waaaat? riepen alle apen, iedereen blijft van ons af 
Neem de leeuw maar of de tijger of de beren 
En zo ging het maar verder, maar toen kwam Sjonnie de giraffe 
En die zei heel vriendelijk: lieve dames en heren 
 

Maakt u zich geen zorgen, Kareltje en ik hebben een plan 
Piet de zeehond en zijn broers die krijgen fruit 
Kastanjes, blaadjes, gras en stukjes struikgewas 
En daarmee is ook 't probleem de wereld uit 

Piet de zeehond en zijn broers namen een hapje 
Het smaakt naar niks, zei Piet, ik weet niet wat het is 
Maar toen hij hoorde wat het was, maakte hij een grapje 
Eén ding is duidelijk! zei hij, 't is vlees noch vis


