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 De giraf fe die sterren eet. 
 

Dit is een lief girafje 
dat dolgraag sterren eet 

ze loopt daarvoor door weer en wind  
 op onze aardplaneet 

 
Het begon zo:  

 
Girafje at veel bladeren 

en groeide supersnel  

maar ze dacht: dat bladgroen 
bah, dat ken ik nu toch wel

en als vanzelf keek ze omhoog 
daar flonkerde heel veel  

 
dat leek haar zacht en heerlijk 
 vast heel lekker voor de keel  

ze groeide, ja ze groeide hard
langs wolken, maan en zon  

en toen opeens toen reikte zij 
tot aan het sterplafond 

 
ze proefde van de poolster 
en ook van de grote beer 

het was fantastisch en ze  
wilde nooit iets anders meer 

 
oneindigheid aan sterren 

en daar ook nog eens de maan! 

ze bedacht zich dat ze daar 
ook langs zou kunnen gaan  

 
ja! Proeven of ze zuur was  
of juist pittig, zout of zoet.  

 Dat moest een heerlijk toetje zijn
hmmmm, vast en zeker goed 

 
Girafje dacht: wat is ‘t fijn

zo torenhoog te groeien 
 

de sterren zullen heel mijn   
leven lang nog smaak’lijk gloeien.  
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Bork eet met mes en vork  
 

Dit is een leeuw, zijn naam is Bork  
hij eet het liefst met mes en vork  

met mes en vork, je leest het goed  
want hij is netjes opgevoed  

 
en Bork de leeuw houdt niet van vlees  
Al jaagt hij niet, hij kent geen vrees  

 
met ieder is hij goed bevriend 

en als hem hert wordt opgediend  
 

dan zegt hij stellig: “Voor mij niet
geeft u het aan mijn broertje Piet

die is op al het vlees verzot  
hij kluift het af tot op het bot”  

 
soms eet zijn broer een halve gnoe 
maar dan eet Bork het liefst tahoe  

 
en eet zijn broer weer herten  
dan eet Bork kikkererwten  

 
Piet eet graag everzwijnen  
maar dan eet Bork rozijnen   

 
Soms zegt Bork: “Zeg Piet 

Vlees is gemeen, vindt jij van niet?”

Maar Piet die schranst maar door 
 Bork denkt treurig: Laat maar hoor  

 
Leeuw Bork kan heel goed koken 

Dat heeft Piet wel geroken  
 

Dus twijfelt Piet soms stilletjes. 
Twee broeders met twee willetjes 

 
Die komen heus, al deurt het lang
Wel in balans, als yin en yang. 

  
Eens gaat Piet overstag 

Dat wordt een hele �jne dag! 
 

 
 




