
Ali de kameel 

Ik was in de vakantie bij familie op bezoek 
In Egypte want daar wonen veel kamelen 
En dat het daar heel warm is beslist geen lariekoek 
Maar ‘k had zo’n zin om eens in zand te kunnen spelen 

Al mijn neefjes al mijn nichtjes waren blij om mij te zien 
En mijn tante maakte heerlijk eten klaar 
Als kameel was het heel fijn om in de woestijn te zijn 
Maar ik moet zeggen ’t was ook wel een beetje raar 

Op een ochtend werd ik wakker want ik hoorde een geklop 
Een vreemd geluid en wilde weten wat geschiedde 
In de verte stond oom Ali en hij bonkte met zijn kop 
Zo hard hij kon tegen een piramide 

Hij riep auw en hij riep oef en dat ging de hele tijd maar door 
En hij maar zingen: ik heb bijna niks te klagen 
Al mijn neven en mijn nichtjes kwamen vragend op mij af 
Oom Ali die doet dit al twee dagen 

We weten ook niet wat het is maar ja ’t is eigenlijk ook wel leuk 
En we weten zeker het is vast niet onze schuld 
Dat is waar zei oom Ali want de reden dat ik beuk 
Is ik wil gewoon een mooie derde bult! 



Een derde bult lachte iedereen en dat in deze hitte 
Dat is toch veel te zwaar voor een kameel 
En weet je wat zo raar is dat de Mo de dromedaris 
Met één bultje al klaar is, dus drie lijkt ons wel wat veelveel 

Oh nee hoor  zei Oom Ali en de zon kwam steeds hoger 
Jullie vinden één bult extra misschien wat idioot 
Maar met drie zei hij vol verve heb ik altijd een reserve 
Net als… nou laat me denken…ja net als de duizendpoot 

U heeft gelijk riepen mijn neefjes en wat staat het eigenlijk lollig 
En al mijn nichtjes gilden wat een schitterend idee 
Nee zo’n derde bultje is beslist niet overtollig 
Waar is de piramide want we gaan snel met u mee 

Ze beukten en ze bonkten al hun hoofden werden groter 
Maar ze vonden het geweldig geen kameel die niet genoot 
We hebben niks te klagen en dit duurde een paar dagen 
Maar uiteindelijk werd hun bobbel net zo groot 

Als hun andere twee bulten en ze waggelden tevreden 
Nou ja waggelen, ze leken wel verdoofd 
De familie keek behoorlijk scheel en toen schraapte ik mijn keel 
Jullie zijn heel lief maar niet goed bij je hoofd 

Kamelen in de hitte raken heel erg snel van streek 
En als ‘t geen derde bult is het wel een zonnesteek 




