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Ik dacht ik neem vakantie 

Maar ik duik niet in de Daf 

Ik voel ook niets voor lopen 

En van fietsen val ik af 

En toch moest ik vooruit, niet 

En dan liefst met wat vaart 

Welja dacht ik: ach kom 

Ik pak m'n koffers en een… paard! 

Rossen door de bossen 

Ja in een wilde rit 

Een uitgelaten hippe chick 

Hoog op een hippe hit 

En boven mij de hemel 

En om me heen het groen 

En onder me de wilde grond 

Dat wou ik doen, dat wou ik doen 

Of statig in manegestijl, de amazonezit 

Stapvoets het landschap door 

Het paard kauwt op het bit 

Hoor: daar zijn de hoorns 

En de honden in het dal 

Maar ik rijd rustig 

Naar de stal, naar de stal 

Paardje uit de puszta 

Paardje uit de steppe 

Rijdt met mij naar Beversluis 



Naar Budel en Geneppe 

Haal me thee uit China 

En een zoet parfum uit Keulen 

En ik beloof ik hoef geen jas van Russisch 

'k Hoef geen jas van Russisch veulen 

Ik dacht ik neem vakantie 

Maar ik wil niet op een schip 

Ik word daar toch maar zeeziek 

En het loopt vast op een klip 

'k Vind vliegen zo gewoontjes 

Ballons gaan niet steeds op 

Ik blijf erbij ik prefereer een paard 

Hop in galop! 

Rossen door de bossen 

In een wilde, wilde rit 

Een uitgelaten hippe chick 

Hoog op een hippe hit 

En boven mij de hemel 

En om me heen het groen 

In galop, in galop 

Maak ik al m'n dagen op 

Niets anders leek me meer de moeite waard 

Ik dacht ik neem vakantie en een… paard! 


