
Stilte voor de storm 

Op een avond zat Jonathan de wandelende tak stil in zijn hok 
Het regende en Sinterklaas was weer naar Spanje 
Hij keek in zijn agenda en daarna keek hij op de klok 
Straks is het kerst en daarna oliebollen en champagne 

Maar dat duurt nog wel even want nu komt er eerst een tijd 
Dat er in de dierentuin niet veel valt te beleven 
Want zelfs de vogels en spinnen blijven 's avonds lekker binnen 
En ik snap waar alle dieren zijn gebleven 

En 't is eigenlijk ook best fijn om weer eens alleen te zijn 
Dacht jonathan dan kan ik met de dingen spelen 
Die ik van Sinterklaas gekregen hebt, maar soms is het ook heel fijn 
Om met pyjama aan me heerlijk te vervelen 

Ik hoor het tikken van de regen tegen de ramen van het huis 
Ik hoor het huilen van de wind ik hoor de bomen 
Lekker knus en lekker warm en mijn lieve knuffel op mijn arm 
Denk ik aan wat er allemaal nog gaat komen 

Refrein 
Want het zijn de koude gure dagen, kille dagen voor de kerst 
Het is vroeg donker en het is zo stil op straat 
De gordijnen dicht de kachel hoog, binnen lekker warm en droog 
En als je naar buiten kijkt lijkt het al zo laat 
Het regent  en het klettert en soms dondert het enorm 
Toch voelt het aan aan stilte als stilte voor de storm 

Maar ineens zei Jonathan tegen zichzelf: 



Vorig jaar op deze tijd toen lag er sneeuw 
Niks geen regen niks van dit heel de dierentuin was wit 
Er stond een sneeuwpop van Dick de Wolf en Wim de Leeuw 

En op de vijver kon je schaatsen Henk de Goudvis deed ook mee 
Alle dieren hadden mutsjes op hun oren 
Behalve ik, zei Jonathan, want ik had geen idee 
Dat het zo koud dus ik was totaal bevroren 

Toen begon hij zacht te gniffelen en bewoog wat op en neer 
Want weet je wat ik zei toen: het is een takkeweer! 

Refrein 

En wat voor weer het morgen is maakt me niet zoveel uit 
Vandaag blijf ik knus en lekker binnen 
De wind waait om het huis heen en is zo'n fijn geluid 
Ja nog even en dan mag de kerst beginnen 

Refrein 


