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Een prachtige, zachte, glanzende slak 
zat heel diep in zijn schulp. 

Hij wilde wel naar buiten toe ….. 
….. maar durfde niet zonder wat hulp. 
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Ik ben zo dof, zo langzaam ook, 
ik kom niet uit mijn huis. 

Ik voel me vrees'lijk angstig dan, 
voor een merel of een muis ….. 
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Ik ben zacht en zwak, en in de de put …., 
geen dier is zoals ik. 

Maar als ik hier nog langer blijf, 
dan denk ik dat ik stik. 
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Dat zacht ook sterk en mooi kan zijn, 
…..dat had hij niet gedacht ….. 

en hij kon glanzen in de maneschijn, 
als een lichtje in de nacht ….. 
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Hij voelde zich zo heel alleen 
en kende geen andere slak. 

Hij keek dan ook niet om zich heen 
…..en ze zaten vlakbij op een tak! 



 

8 

Maar op een dag gebeurde het! 
Een storm rolde hem weg. 

En toen de wind ging liggen ….. 
lag het slakje onder de heg! 
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Heel nieuwsgierig en voorzichtig 
stak hij zijn kopje uit zijn huis. 
Daar zag hij nog wat slakken 
en ze waren allemaal thuis! 
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Ze staken de koppen bij elkaar 
en riepen allemaal blij: 

"Wat zacht, wat lief, wat prachtig, 
wat heel erg mooi ben jij!" 



 

11 

"Wat sterk ook" zij er eentje 
"jij draagt je eigen huis" 
"Zo ben je op elk plekje, 

bij jezelf thuis!" 



 

12 

Niet bang meer voor een merel, 
een muis of een konijn, 

kwam het slakje uit zijn schelpje, 
en ze zongen dit refrein: 
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We hoeven niet te rennen, 
te bijten,te vechten, te slaan. 

Want alles wat we nodig hebben, 
dat hebben we zelf aan ….. 



Zo ging het met de slakken …., 
ze waren blij met elkaar en zichzelf. 

Ze vormden een vrolijk clubje, 
…..het zijn er nu al elf! 


