
Jan de slak 

Op een ochtend zaten Kareltje en Sjonnie 
Op een terrasje heerlijk aan een stuk gebak 
De zon scheen, het weer was oh zo prachtig 
Ineens hoorden ze een stem: Ik ben Jan de slak 

Zeg, weten jullie hier misschien een woning 
Kennen jullie hier een vrijstaand huis 
Het is wat ongewoon, maar het ding waarin ik woon 
Ja, daar voel ik me gewoon niet langer thuis 
Dat is toch raar, zei Kareltje een tikkeltje verbaasd 

Een slakkenhuis, dat lijkt mij juist zo fijn 
In Frankrijk of Turkije, je hebt je huisje altijd bij je 
Dat is wel zo, zei Jan de slak, maar het is me veel te klein 

Mijn huis heeft maar één kamer, maar ik wil er minstens tien 
Ik wil een kamer waar een vriendje kan logeren 
En ik wil er ook nog éen voor mij helemaal alleen 
En een kamer voor al mijn knuffelberen 

En ik wil een kamer voor mijn zusje, een zwembad en een toren 
Een kamer met een ballenbak, een kamer voor toneel 
Nou, zei Sjonnie tegen Jan, het lijkt me zo te horen 
Volgens mij wil jij geen slakkenhuis; je wilt een slakKASTEEL 

Inderdaad, zei Kareltje, dat zou ik ook wel willen 
Maar een kasteel is niet te tillen, want zoals ik je nu ken 



Lijk je mij wel sterk, maar dit is ander werk 
Maar Jan ik heb de oplossing: de slakkencaravan 

Wat geweldig! riep Jan, en ik hoef hem niet te dragen 
Ik sleep hem gewoon achter me aan 
Ik koop een trekhaak et voilà, ik sluit hem aan en hop ik ga 
Kareltje wat een geweldig plan 

De dag erna hoorden ze Jan heel vrolijk zingen 
Hoera, ik heb een caravan met een ligbad en een gang 
Een keuken, een tv, tien kamers, een wc 
't Gaat wel een beetje langzaam, maar dan duurt het lekker lang 

Dag Kareltje, dag Sjonnie, tot ziens hoor, nou dag heren 
Geweldig hoor zo'n caravan, alleen lastig inparkeren 


