
Amerigo 

Op een avond liepen Kareltje en Sjonnie 
Gezellig langs het huis van de Jan de Slak 
Toen Sjonnie zei: Hé moet je nou eens kijken 
Amerigo die staat op Jan z'n dak 

Oh wat knap, zei Kareltje, Jan heeft maar een klein huisje 
Hoe krijgt Amerigo dit voor elkaar 
Amerigo sprong tevreden van het dak zo naar beneden 

En zei toen zacht: Dit doe ik elk jaar 

Maar is dat dan niet moeilijk? zei Kareltje vol interesse 
Want hier zijn ook hoge daken en kan je die wel aan? 
Ik neem als ik in Spanje ben elke week wat dakenlessen 
Dan durf ik als ik hier ben op elk dak te staan  

De schuine, en de rechte en de hoge en de lage  
Want alle dieren willen toch iets in hun schoen 
Dus ik klim op alle daken want ik kan het niet verdragen 
Als er een dier geen cadeautje krijgt, nee dat kan ik echt niet doen 

Toch is het heel gevaarlijk, zei Sjonnie onbewogen 
Je hebt gelijk zei Kareltje, ik vind het maar zo zo 
Maar weet je wat? zei Sjonnie met grote twinkelogen 
We zullen je gaan helpen we worden hulp-Amerigo!! 



Ja hulp Amerigo! riep Kareltje buiten zinnen 
Ik word het paard van Sinterklaas wie had dat ooit gedacht 
Ik neem de lage daken als jij met de hoge wil beginnen 
Dan zijn we voor het donker klaar want het is bijna nacht 

En weet je wat zo leuk is, zei Sjonnie, ja dat vind ik het mooie 
Ik hoef niet eens een dak  op en dat vind ik echt te gek 
Ik kan zo vanaf de grond het pakje door de schoorsteen gooien 
Ik ben eigenlijk meer een hijskraan hahaha met een uitschuifnek 

Toen zei Amerigo: 't Zal jullie niet verbazen 
Dat Sinterklaas soms hulp krijgt want het is een heel groot feest 
En daarom zijn er inderdaad soms hulpsinterklazen  
Maar er is maar één Amerigo en dat is altijd zo geweest 

Dus bedankt voor jullie aanbod maar ik moet jullie mededelen 
Dat ik nu weer verder moet maar ik zie jullie nog wel 
Weet je wat? zei Sjonnie dan gaan we muziekjes voor je spelen 
Dan zijn we geen Amerigo dan zijn we een een dakkapel!! 

En alle drie moesten ze brullen moesten ze brullen van de lach 
Met Kareltje en Sjonnie is het altijd een leuke dag 




