
Biggetje Sebastiaan 

Op een ochtend reden Kareltje en Sjonnie 
Met hun auto langs de Moezel en de Rijn 
En met kleine tussenpozen zagen ze varkens in lederhosen 
Sjonnie zei: nou dan moet dit Duitsland zijn 

Ja dat is waar, riep een varken vanuit de verte 
Is het hier niet netje s en niet schoon 
Want zeg nou zelf, ja zeg eens eerlijk, is het hier niet heerlijk 
Ik ben blij dat ik hier als varken woon 

En wij ook! riepen al zijn broers en zussen 
Parmantig met vooruit gestoken kin 
Maar helemaal achteraan stond het biggetje Sebastiaan 
De kleinste en de jongste van het gezin 

Nee, wij hebben hier in Duitsland niks te klagen 
Zongen de varkens en hun humeur was opperbest 
Hier geen modder en geen slijk, nee in het hele dierenrijk 
Heeft een varkens het in Duitsland echt het best 

Onze krulstaart altijd schoon, onze haren altijd netjes 
En onze kamer altijd opgeruimd. riepen de varken zelfvoldaan 
OP onze kleren nooit een vlek, nooit viezigheid of drek 
Behalve dan, behalve dan 
Bij Sebastiaan 

Want Sebastiaan is altijd vies en smerig 
't Is een varken, 't is een smeerpoets, 't is een zwijn 
En hoe vaak wij het ook proberen, hij heeft altijd vieze kleren 



Ja, maar wroeten in de aarde vind ik fijn 

Zei het varkentje Sebastiaan, en ook modder vind ik heerlijk 
En rollen in de blubber en een krulstaart zonder krul 
Lekker graven met mijn snuit en het geeft zo'n fijn geluid 
Een varkentje hoort schoon te zijn en de rest is flauwekul! 

En je bent dan wel de jongste en je bent dan nog wel klein 
Maar je zult je toch aan ons aan moeten passen 
Alle varkens hier in Duitsland moeten schoon en netjes zijn 
Dus Sebastiaan ga je maar snel wassen 

Nee! gilde Sebastiaan, ik wil vies zijn, vuil en smerig 
En ik wil geen lederhosen en ik wil geen kleren aan 
Dat staat stom, dat staat bezopen en hij zette het op een lopen 
En al zijn broers en zussen renden achter hem aan 
Maar ze konden hem niet pakken, want Sebastiaan kon rennen! 
Wat ze ook probeerden, hij was iedereen de baas 
Kareltje keek Sjonnie aan en zei: 't is even wennen 
Maar volgens mij is hij geen varkentje: hij is een varkenshaas! 

En Sebastiaan moest lachen en zei met veel geknor 
Mij halen ze niet in hoor, ja dat zit wel snor! 


