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Heel lang gelee - het was in Wijk Cee,
daar woonden twee kindjes, arm maar tevree.
Zij heette Jopie en hij heette Joop,
op zaterdag speelden ze vaak met zijn twee,
en ’s ochtends aten ze brood met stroop.

Ze gaan naar de markt, daar is veel te zien:
varkens en biggen, o, wel honderd misschien!
Ze knorren en gillen en poepen wat af,
De honden doen mee met hun vrolijk geblaf.
Maar de kooplui - die brullen voor tien.

Daar staat een varken, heel sterk en zó groot,
maar Joop is een boef en trekt aan zijn krul.
Het beest rukt zich los van het touw aan zijn poot
en gaat ervandoor in zijn grote nood.
Zijn baas die het ziet slaakt een vrees’lijke brul!

Hij rent naar het park waar het groen is en fijn,
maar waar een heleboel kindertjes zijn.
Die vinden het een geweldige mop,
en jagen het beest nog wat verder op.
Hij holt dus maar verder, ons woeste zwijn.

Wie loopt daar in de Oranjestraat?
Het is tante Kaat met een pannetje soep,
op weg naar de buren, ze is al wat laat,
maar daar komt het varken en o!! wat een troep!
Als Kaat met de soep achterover slaat.

Ze gilt en ze krijst en het varken stuift weg,
het schiet om de hoek, maar oei, wat een pech:
daar staan de kinderen rond de pomp.
Ze lachen en joelen en Vark rent weer weg,
Tinusje struikelt en dan breekt zijn klomp!
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Varkie gaat door in een wilde galop,
hij is in paniek, heeft een gloeiende kop,
hij wordt achtervolgd door een joelende stoet,
ze schreeuwen hem na, roepen: stop, Varken, STOP!!
Maar o jee! het beest boort zijn snuivende snoet
in de piepers van Aaltje en Dikke Nop.
De ellende is groot,
Noppie schrikt zich haast dood
met het varken zowat in haar schoot.
Het beest is alweer weggevlogen
met een lap voor allebei zijn ogen.

En voort gaat het weer
met de wilde beer!
Maar Jan die heeft pech,
met zijn kar op de weg
want Varkie die ziet bijna niets meer...

De trekhond die blaft vol chagrijn,
hij vindt zulk gedonder niet fijn.
Dus Varkie gaat heen
en dan schiet hij meteen
naar binnen bij Mina Klein.

Door de achterdeur eruit,
daar kakelen de kippen luid.
Ze fladderen en tokken en pikken,
het lijkt wel of ze zijn ogen eruit willen prikken.
Varkie krijgt ook nog een ei op zijn snuit.

De Bergstraat daar was hij nog niet geweest,
o nee, wat een pech is dat voor het beest:
daar is het stampvol met mensen en herrie.
Want één keer per jaar viert de straat een groot feest.
Ze maken muziek en Bep die drinkt sherry.
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Hij rent weer door met een bloem aan zijn oor,
precies in de richting van Anton.
Achter hem roepen de mensen in koor:
pas op, pas toch op, ga opzij voor de poepton!!
Maar ’t is al te laat en geloof me maar hoor,
ze hebben nog heel lang staan boenen met chloor...

Het varken glijdt uit in de poep en de pies,
en Jopie en Joop (die niet konden stoppen),
liggen ook in de derrie te soppen.
O lieve hemel wat worden ze vies,
maar het beest wordt gevangen, door Dikke Dries.

Voor Jopie en Joop is het feest voorbij.
Thuis gaan ze meteen in het sop.
Toen moeder hen zag was ze heel niet blij,
maar volgens de kinderen was de varkensjacht top!!

