
 

JAN, KOM JE WERKEN? 
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Alternatieve titel 

Jan kom je werken bij de P.T.T. 

Aflevering 

4 Oebele! 

 

Paulus  Kent u die straat? 

  Weet u die weg? 

  Ik ben onbekend hier 

  Ik ken heg noch steg 

  Geen vriend, geen buur 

  Van 't kassie naar de muur 

  Waar is die malle straat? 

  Ik zoek al anderhalf uur 

  Pas had ik een ansicht voor 

  Een dame uit Ter Apel van een heer uit Goor 

  En het adres was hazzeflasseflas 

  En ik aldoor maar zoeken waar die hazzeflasse was 

  Is dat een P? 

  Is dat een T? 

  Jan, kom je werken bij de P.T.T. 

Samen  Kent u die straat? 

  Weet u die weg? 

Paulus  Ik ben onbekend hier 

  Ik ken heg noch steg 

  De naam voluit 

  Kijken hoe ie luidt 

  Gooi maar in mijn dienstpet 

  Ik kom er niet meer uit 

  Laatst dat pakkie dat ik had 

  Door de lange regen was dat pakkie nat 

  Ik droog het naast de kachel 

  Is dat slim of niet? 



  Wat denk je dat erin zat? ... 

  Pure dynamiet 

  't Viel nogal mee 

Samen  Jan, kom je werken bij de PTT 

  Weg was de straat 

  Van de weg weg 

Paulus  Ik ben onbekend hier 

  Ik ken heg noch steg 

  Ik tril, ik beef 

  Eens kijken wie dat schreef 

  Ik kan het echt niet lezen 

  Want het schrift is schots en scheef 

  Jonkheer Naaktgeboren uit Stavoren 

  Zendt een bericht aan freule Reutemarirareu 

  Hè, dat is nou sneu 

  Jammer voor de freule 

  Maar ik ben het zoeken beu 

  Is dat een P? 

  Is dat een T? 

Samen  Jan, kom je werken bij de P.T.T.? 

  Kent u die straat? 

  Weet u die weg? 

  Ik ben onbekend hier 

  Ik ken heg noch steg 

Paulus  Een D? 

  Een T? 

  Duidelijker, hé 

  Nee, dat is geen werken voor die arme P.T.T. 


