
Kerstkaarten 

Op een ochtend werd er in de dierentuin een groot pak post bezorgd 
Het was bijna kerst dus de post zat vol met mooi kaarten 
Van vrienden en familie uit het verre buitenland  
Van Frankrijk Oostenrijk tot aan Sint Maarten 

Oh wat aardig hè, zei Sjonnie, iedereen heeft aan ons gedacht 
Echt heel vriendelijk kom we roepen snel de anderen 
Dan gaan we met z'n allen lezen wat hun wensen zullen wezen 
En wat ze volgend jaar bij zichzelf willen veranderen 

Want dat doe ik ook altijd rond kerstmis  elk jaar neem ik me weer voor 
Dat ik de dingen anders ga doen in 't nieuwe jaar 

        Ik zeg bijvoorbeeld 'k neem geen snoep meer, maak geen herrie en geen              
 troep                               

Dat doe ik ook altijd lachte Hester Ooievaar 

En ik zeur niet meer over eten, zei Piet de Zeehond blij 
Dick de Wolf sprak: Ik ben niet meer bang voor mieren 
En Hendrik Jan de Krokodil zei: Voor mij wordt het verschil 
In 't nieuwe jaar doe ik lief tegen de dieren 

Nou geweldig hoor, zei Sjonnie, maar nu gaan we even kijken 
Wat er op kaarten van onze vrienden staat 
Wacht eens even kijk eens hier een kaartje van José de Stier 
En hij schrijft: beste vrienden ik word nooit meer nooit meer kwaad 



En geloof me jullie kunnen mij vertrouwen 
Want de liefde van een Spaanse stier is groot 
Dus als ik ooit weer voor het lapje wordt gehouden 
Dan blijf ik lachen ook al is het lapje rood 

En ik, schreef Jacqueline de Gans ,ik zal er voor gaan zorgen 
Dat het eten van een dier de fransman wordt versperd  
Ja het wordt heel legendarisch maar ze worden vegetarisch 
In 't nieuwe jaar eet de fransman eet alleen nog kikkererwt  

En Jurgen de Sint-bernardshond schreef: Ik hou op met drinken 
Alleen nog kerst en oud en nieuw maar daarna hou ik op 
Misschien wel leuk als ik langs kom, want dan kunnen we erop klinken 
Want een ontzettend leuk ideetje, ja 't ideetje is echt top 

En ik ik ben mijn pen kwijt schreef, Paolo de Mol 
Waar is mijn pen nou toch ik zoek hem al vier dagen 
Ik zit hier met een ansichtkaart, maar zo krijg ik hem nooit vol 
Ik neem me voor dat ik wortels zal gaan knagen 

En iedereen schreef een kaartje met de allermooiste wensen 
En toen zei sjonnie: Zeg het klinkt een beetje gek 
Ik hoorde net gegiechel, dus ik keek eens in de spiegel 
Maar nu weet ik het in het nieuwe jaar klets IK nooit meer uit mijn nek! 

En alle dieren moesten lachen en Kareltje zei blij  
Oh Sjonnie is zo grappig hij houdt altijd zijn kop erbij hahahaha 




