
De intocht 

Volgens mij hoor ik een stoomboot en dat zou me wel wat lijken lijken 
Zei Kareltje en als die van Sinterklaas is moeten wij er snel op af 
Weet je wat zei sjonnie ik zal wel even voor je kijken 
Ik heb niet voor niets een lange nek want ik ben tenslotte een giraf        

       hahahaha 

Sjonnie tuurde in de verte en begon ineens te gillen 
ja het is hem het is Sinterklaas en de zwarte pieten zijn ook mee 
Weet je wat zei Kareltje de Sint heel graag zou willen  
Dat we hem ontvangen met een heel groot comité 

En dan doe ik het woord wel zei Daan de made 
Ik heb daarvoor het uiterlijk, 'k heb allure en niveau 
En dan kan ik ook mooi vragen als hij aankomt op de kade 
Wat hij voor mij in petto heeft op 5 december als cadeau 

Dat zou ik maar niet vragen Daan zeiden Kareltje en Sjonnie 
Een comité verwelkomt een comité zegt: Sinterklaas 
Wat fijn dat u gekomen bent en we hopen dat u zult genieten 
En ze vraagt niet om cadeautjes pepernoten of speculaas 

Toen renden Kareltje en Sjonnie naar alle andere dieren 
En riepen :de Sint is in het land en hebben een goed idee 
We gaan de sint verwelkomen we gaan de intocht vieren 
Ja we gaan de sint ontvangen met een zingend comité 



Oh wat leuk riepen de dieren, kom we gaan snel aan de kade 
Maar we moeten nog wel oefenen riep Sjonnie de giraf 
Dan ga ik dirigeren met een stok zei Daan de made 
Hij pakte snel een takje, hield hem vast en telde af 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan 
Dag Sinterklaasje dag dag dag dag zwarte piet 
Dag Sinterklaasje dag dag luister naar ons afscheidslied 
Sinterklaas is jarig zet hem op de ... 
Sinterklaasje bonne bonnen bonne 
gooi wat in mijn lege lege tonne 

En zo ging het verder alle dieren bleven zingen 
Sinterklaas kwam in de dierentuin, stapte met Amerigo aan land 
En alle zwarte pieten strooiden snoepgoed pepernoten 
En Daan de Made kreeg van Sinterklaas een mooie speculaaspop want 

De Sint vond dat hij heel goed dat hij héél goed dirigeerde 
En Daan de made zei: Nou Sinterklaas echt dit hoeft nu niet te doen 
Geeft U mij maar een heel groot cadeau op 5 december 
En anders dure dingen in mijn schoen 

En alle dieren lachten: Hoe kan Daan zoiets verzinnen 
Sinterklaas is in het land het gaat beginnen! 




