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HET WATER EN DE LUCHT

Het was nogal een warme dag.
De lucht stond stil, het water lag.
De lucht— want zonder wind ofkouwas er niet, behalve blauw.
En door daarvan de spiegeling
leek ook het water vrij gering.
Het hijgde zich dus van eenzaamheid
de lucht in en de aarde kwijt.
`Ha' dacht het water van voorheen en
riep: `ik ben verdampt! Verdwenen!'
De zon ging neer, de lucht werd rood,
koel als een huid, to jong ontbloot.
En daar dreefin het avondgloren
een wolk, uit de damp geboren.
MORAAL

Als ik mijn armen om je leg
zeilen wij straks ook zichtbaar weg.
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STEEN EN BROOD

Er lag een keisteen in een beek

die nogal op een broodje leek.
Ach was ik toch maar net zo zacht'
dacht iemand dat die steen dus dacht.
Maar die steen lag rustig voort:
die had nog nooit van brood gehoord.
Was zelfs niet blij dat hij vermeden
had te worden aangesneden.
Een echt brood, om mee te vergelijken,

lag in een bakkerszaak te prijken.
MORAAL

Mensen, met hun zachte lijven,
snij den zelfs elkaar aan schijven.
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HET LEVEN EN DE DOOD

Dood, door Leven aangeraakt,
voelde zich inwendig naakt
maar lag als altijd nogal stug
naar boven starend op zijn rug.
`Hoe kan je mij zo zinvol maken?'
vroegen zijn beschaamde kaken.
`Doordat ik jou alleen van binnen
naar buiten toe goed kan beminnen.'
`Toch breng ik jou niets dan verdriet.'
`Zonder jou bestaan we niet'
zei Leven, hurkte en deed een plas
hitte in Doods ribbekas.
Dood bewoog daar bijna van
en werd event] es een man
en Leven, arme Dood getrouw
werd even vrouw, en man en vrouw.
Dood lag op nog meer to wachten
maar Leven stond weer op, en lachte
en van liefde sterk verzwakt
werden beide weer abstract.
MORAAL

Al die symbolen: cirkel, pijl,
en kruis, zijn eigenlijk nogal geil.
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DE REGEN EN DE REGEN

Op een huisje in Nederland
regende het haast constant.
Ook op zijn beide populieren.
Die wuifden daar dan in als wieren.
Op zondag, twintig over negen,
viel er een regen op de regen,
en de twee regens weefden daar
griezelig van in elkaar.
Zo werd de hele grijze bui
een weke, dichtgebreide trui,
die neerzeeg in vermoeide vouwen.
De bomen staken uit de mouwen.
Een gebreide watersprei
vlijde zich welvend op de wei.
Als zachte, vriendelijke builen
liep daaronder het vee to druilen.
De zon werd er een kluwen van.
En al die grauwe mensen dan?
Rompen en hoofden raakten vol
heerlijk weke waterwol.
MORAAL

Er komt geen water uit de kraan
zo lief als waar wij uit bestaan.

TO

DE VADER EN DE ZOON

Een jongen die geen vrienden had
sloeg bovendien zijn vader plat.
Eerst de borstkas, toen de buik en
het huis begon naar vlees to ruiken.
Hij goot dus een nog voile kruik
jenever in de open buik.
De darmen vonden dat niet fijn
en scharrelden wat van de pijn.
Hij wierp dus—want daar hoorde het—
het ingewand in het toilet.
Hij deed niets grappigs met de longen
(hij was nogal een saaie jongen).
Wel boende hij toen alles schoon
(hij was een ijverige zoon)..
De rest van het lijf, en zelfs diens tas
zette hij keurig in de was.
Toen kwam de schemering—als altijd
het uurtje van gezelligheid.
Maar iemand die zo open ligt
biedt vaak een onverzorgd gezicht.
De naaidoos dus erbij gehaald:
roze wol en grote naald.
Zoals Ma vroeger, haalde hij
er ditmaal zelf de maasbal bij.
Toen hij klaar was met zijn taak
speelden zij een ptijtje schaak.
Wat knus was het vanavond binnen!
Zijn vader liet hem ditmaal winnen.
MORAAL

Ben je werkelijk heel wat mans
geef dan je kind ook eens een kans.
II

DE TIJGER EN DE HARINGSLA

Een tijger zat een haringsla
met boze plannen achterna.
De haringsla was vlug ter been:
het oerwoud stormde door haar been.
Zij scheerde laag langs gras en paden:
zij was een van de snelste sladen.
Augurkjeskruim en zachte graten
moest zij van het rennen laten.
Het engst waren de stukjes biet.
De tijger snoof maar wou die niet.
Wel verloor hij zo zijn tijd.
Hij was haar dan ook spoedig kwijt.
Wat nog van haar over was
zat uit to puffin in het gras.
Alleen haar haring bleef bestaan.
Maar daar komt alles toch op aan?
MORAAL

Gevaar en vreselijke ervaring
verheffen ons tot pure haring.
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EIK EN PLANK

Plank, scheef tegen Eik geleund,
stond als een dode ondersteund,
maar sprak houtgeurig tegen Eik:
`Een plank als ik is nooit een lijk.'
Eik gruwde en kon toch niet makers
dat Plank hem niet zo aan bleef raken,
en zei heel zachtjes tegen Plank:
jouw kleur dan? En jouw zaagselstank ?'
`Ik toon wat jij van buiten mist:
mijn vlam—zodra goed gevernist,'
zei Plank, `wie open wordt gezaagd
wordt nogmaals, en veelvuldig maagd,
en schenkt zijn innigst leven kuis
aan 't mensenleven binnenshuis;
ons lijden wordt uiteengezet
als Palen, poten en parket,
en gaat lang niet zo gauw kapot.'
`0 God' antwoordde Eik, '0 God...
MORAAL

Tie weet wat beter is:
vergaan, vergeten, of vernis.

I3

DE R1JKAARD EN ZIJN HART

De man moest in zes dagen sterven
maar zijn hart kon niet bederven,

Een welgestelde, ongesteld,
wou goed verpleegd voor al dat geld,

en bleef eeuwig als een baken
kleine piepgeluidjes maken.

maar was zo ziek dat hij weldra
bewerkt moest in Amerika.

Ruimtemeisjes, ruimteknapen
konden daar zo fijn bij slapen.

Gelukkig kwam hij juist nog aan
voordat zijn hart, stil bleef staan.

MORAAL

In het holste van de nacht
werd het weer op gang gebracht.
Eerst danste het netjes op de maat
van een elektrisch apparaat.
Kijk, hij mocht het zelf zien:
c tachtig, respir negentien,
gastr vier punt zeven vijf:
hoe goedkoop leek nu zijn lijf.
Zijn leven knakte helemaal
van analoog tot digitaal.
Al gauw zag hij zijn hartslag vallen
als nogal slechte beursgetallen.
De dokter gaf hem weinig hoop
maar bood hem een nieuw hart to koop.
Van rubber. Het werd geimplanteerd
en dadelijk ging er iets verkeerd.
Men besloot dat het gewicht
van het kunsthart moest verlicht.
Met kunst- en vliegwerk kon dat niet
behalve in een satelliet.
Het ruimteschot verliep gesmeerd
en dadelijk ging er iets verkeerd.
Men kon berekenen hoe dat kwam
(een foute komma in het program).
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Dank zij de techniek van heden
vinden zelfs de rijksten vrede.

DE AUTO EN ZIJN VROUW

Een auto had een mooie vrouw
die eindelijk van hem scheiden wou,
dus na het parkeren, op een nacht
werd zij vreemd door hem verkracht.
Eerst gebeurde er haast niets.
Toen baarde zij een motorfiets.
Zij reed daar als een gek op rond,
tot men Naar in een greppel vond.
MORAAL

De zon maakt bloemen, warmte, hei,
de zee maakt stil—wat maken wij ?

IS

EEN OGENBLIK EN ZIJN TIJD

Een ogenblik had nagedacht en
vroeg zijn Tijd of het mocht wachten.
Die tijd, helaas een officiele,
leek alles niet zo veel te schelen
behalve dat de goede orde
niet verbetercl hoort te worden.
Hij zei: `Neem dit formulier.
Vul het in. Teken hier.'
Nou, het ogenblik wist best
`datum' en `haae, maar niet de rest.
`Roden van Uitstel?' blafte Tijd.
`Eh, angst voor verantwoordelijkheid.
`Naam ?' 'Die weet ik toch nog niet?
Want ik ben nog niet geschied...'
`Hier is de lijst' zei Tijd, verstoord,
`neem de naam die bij je hoort.'
De Namenlijst voor Ogenblikken
deed dit ogenblikje schrikken:
`Wat een namen allemaal:
Dramatisch! Angstig, en Fataal...
Betere, die na `Een—' kwamen,
waren, dacht het, achternamen:
Een 0. Stilte, 0. Meneer
en 0. v. Twijfel lokten zeer.
Het koos 0. v. Bedachtzaamheid,
keek op, en... weg was Tijd.
MORAAL

Het ogenblik dat ik geniet
noem ik meestal liever niet.

i6

WERKELIJKHEID EN IK

Werkelijkheid was weer eens naakt.
Vlug dus een kiek van haar gemaakt.
Ze zei: 'Da is niet slecht gedaan,
maar waarom zonder kleren aan?'
`Omdat je zo het mooiste bent.'
`Ik ben dit niet! Jij bent dit, Vent!'
Zij legde mijn hand zacht op haar borst
en fluisterde: 'Hier, laafje dorst.'
En perste mijn vingers onverhoeds
dwars door haar klier des overvloeds;
haar ronde ribben glibberden,
haar blote hartspier bibberde,
haar rugvel... en daar was mijn hand
al op mijn kippeborst geland.
MORAAL

Tja...
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DE DICHTER EN HET ZWARTE GAT

`Zwart ruimtegat, is het echt waar
dat je zo klein bent en zo zwaar?
Dat zonnen in zichzelf verdrinken
en tot zo'n puntje moeten slinken,
dat hun planeten, hun nog verse
leven zich die punt in laten persen?'
ja, maar wat leeft voelt zich zo zacht
als zeepschuim in elkaar gebracht.'
`En ben je zwart doordat geen licht

weg kan stralen uit je gewicht?'
lja maar je hebt me toch gevonden?
Een stofje van miljoenen ponden,
ik zoog slechts leegte uit de dingen,
en die niets waren, die vergingen
maar nu zie je eigenlijk pas
het zonnestelsel dat ik was.
Daar leefde ook een aarde bij
met lange dieren zoals jij.
Hun kinderen en hun meesterwerken
daar kan je nu pas iets van merken.
Als straks jouw land hier binnengaat
zal je eens zien wat niet bestaat.'
`En Tineke ? Moet zij met al
mijn grote verzen tot een bal
en met New York tot een zwart
puntje verkleind, verhit, verhard?'
`Ik maak daarvan het mooist gedicht:
het kleinste met het grootst gewicht
donker van de dorst naar licht,
daarbinnen vindt ze ook jouw gezicht,
daar kan je krimpende beminde
haar liefde opgesomd hervinden!'
MORAAL

Niets to worden is niet zo naar
zolang je weet waarmee en waar.
18

OF

Ach windeiberg van atomen,
hoe dicht wil je bij mij komen?

OLIFANT EN KAKKERLAK

Door middel van zijn slurf sprak
een olifant tot een kakkerlak:
`Grond, kan het zijn dat ik soms praat
tegen iets dat echt bestaat?'
`Beslist!!' brulde de kakkerlak
die daarbij haastig overstak
van groef naar groefje in een teen
nogal onder Olifants been.
De olifant keek hard omlaag
en zei: lic zie—ik zie heel vaag
wat hooitjes: praat jij tegen mij ?'
Hij deed een stapje dichterbij...
en van de kakkerlak nu kleefden
twee pootjes aan de grond en beefden.
Drie andere landden op de voet
van Olifant, maar niet erg goed.
De zesde poot was bier noch daar,
maar niemand zocht daar eigenlijk naar.
De losgescheurde sprieten waren
nog informatie aan het vergaren,
maar geen der natte stukjes lijk
lag nog binnen hun bereik.
MORAAL

Alles heeft toch wel zijn kanten.
Ook interviews met olifanten.
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HET GELS EN HET GROENE RIET

zie of boor jullie haast niet'
zei het gele tegen het groene riet.
`Dat zijn gewone moeilijkheden
voor staken die zijn overleden'
antwoordden de groene biezen
en bogen soepel in de liezen.
De wind rees midden in de nacht.
Een grijze dichter ook, en dacht:
Wat suist zo luid langs gindse vliet ?
Het gele riet, het groene niet!'
MORAAL

Goed dat geen mens het graf in gaat
in zulk een kakelende staat.
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DE VUISTSLAG EN DE NACHTEGAAL

Een vuistslag van geringe waarde
verspreidde zich over de aarde.
Zo ging zijn ongeschoold kabaal
ook door een kleine nachtegaal.
`Nou' Hoot het zangertje, 'clat is
daar beneden ook niet mis.
De indruk die ik zelf maak
is nooit zo ongetwijfeld raak.'
De vuistslag hoorde dit zoet fluiten
en wou zich ook zo kunstig uiten.
Terwijl de nachtegaal van een verkeerde
leraar Oosters Boksen leerde.
MORAAL

Ontploffingen die willen zingen
zijn allerakeligste dingen.
OF

Nachtegalen die echt slaan
daar heb je meestal weinig aan.
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DE SLAGER EN DE KOE

`Met grotere rechtvaardigheid
maar kleinere onwaardigheid
daar moeten we naar toe'
zei de lever van een koe.
wij slaan mensen nooit gek dood'
zei een opgehangen achterpoot.

`Nee' klonk het van een andere haak,
`wij hebben een verfijnde smaak.'
de waarheid als een koe
is net zo goed het slachten moe.
MORAAL:
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DE REIGER EN DE VIS

Een visje nam een reiger waar:
`Beweeg u eens? Hee! Bent u daar?!'
De reiger hield zich extra star;
alleen zijn kuif woei in de war.
De vis vroeg dodelijk dichtbij:
`Zie ik u? Of ziet u mij ?'
Pijn! Kort kon hij in de lucht
de reiger zien in vogelvlucht.
De reiger slikte tot zijn maag
spartelde: verse vis vandaag.
Hetzelfde werk had voor de vis
een diepere betekenis.
MORAAL

Mondje open, oog jes dicht:
ecologisch evenwicht.
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KIKKER EN PAD

Een kikker, ook als arts bekend,
ontving een padje als patient.
Het klaagde over groene voeten.
De arts vond die nu j uist zo moeten,
maar ontdekte spoedig dat
de hele pad vol wratten zat.
De patient zei dat meer padden
en zelfs zijn vrienden zo iets hadden.
De arts gaf hem sterk medicijn
om dit gevaar snel kwijt to zijn
en de patient was na een poos
dus minder wrat- dan levenloos.
MORAAL
Wij lopen alien met iets rond;
als dat zo hoort zijn wij gezond.
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DE OOIEVAAR EN DE LACHENDE HOND

Een straathond stond op het trottoir
to praten met een ooievaar:

`Da alles jou zo ernstig lijkt
komt door de bek waarlangs je kijkt;
een grimlach, zoals vaak de mijne,
kan alle ernst doen verdwijnen.'

De ooievaar, na nog wat peinzen,
ging zich oefenen in het grijnzen.

Na veel gepijnig en gepoog
wipte zijn snavel wat omhoog.

Dus werd hij, dikwijls snipverkouden,
vaak voor een reuzekluut gehouden.
MORAAL

Tie altijd pikt ontwikkelt daar
een mond zo hard van als een schaar.
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DE VRAGEN EN HUN UIL

Een uil die enkel 'hoe' kon zeggen
wist daardoor nooit iets uit te leggen.
Ondanks zijn eentonig lied
wist hij vaak iets al dan niet,
maar zijn gesprek met andere uilen
klonk dan als harmonisch huilen.
Zelfs muizen waar hij in moest knijpen
schenen hem niet te begrijpen:
aan het antwoord dat zij snerpten
ontbrak vaak grond, zoal niet scherpte.
MORAAL

Knuffel ook eens het muisje dat
geen 'hoe' tjilpt maar 'clit dat' en 'wax'.
OF

Misschien zijn wijzen eigenlijk dom
of gaat het daar ook al niet oin.
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DE VERSTANDIGE DOLFIJNEN

Dolfijnen woonden lang geleden
in Kiev, Kleef en andere steden.
Ze hadden talk, thee en handen,
en consuls in de meeste landen.

een

Maar
dolfijn vond eerst het kruit
en toen zelfs de atoombom uit.
Zij riep: Wij zijn to ver gegaan!
Terug! Terug naar de oceaan!'
Zij wierp zich jurk en al in zee.
Alle anderen doken mee,
en zij verloren in het schuim
weer bril en opponeerbare duim.
MORAAL

Dolfijnen! Schatjes! Maak ruim baan,
wij komen achter jullie aan.
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RUIMTE EN TIJD

mag alles in mij kwijt'
zei de Ruimte tot de Tijd.
'En ? Wat moet ik dan beginnen?'
Waarom kom je eerst niet binnen?'
En zo zeurt het stel al j aren
zonder dat het komt tot paren.
MORAAL

Als de tijd het al niet kan,
lieve lezertjes, wie dan?
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KIP EN EI

Een kip zei tot een kippeei:
Vie was er het eerste, ik of jij ?'
Het ei dacht na: 'het eerste wair?'
De kip zei: `nou, befobbeld air.'
Ze wees de belling af, omlaag.
`Een wedstrijd?' dacht het ei, `niet graag,
tenzij natuurlijk voor de grap.'
Het eitje zette zich dus schrap...
Het rolde! en ging steeds vlugger rollen.
De kip kon lang zo vlug niet hollen.
Het eindpunt was een rots, en daar
sloeg het race-ei uit elkaar.
De kip gleed uit en riep: Verrek,
die vuile jeug hep geen respek!'
MORAAL

Kinderslief, hou je bedaard:
winnen is niet de moeite waard.
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DE DRAAK EN ZIJN RIDDERS

Een draak die zich niet kon verdragen
werd echt verschrikkelijk graag verslagen
maar hoe duidelijker hij wachtte
hoe meer de ridders hem verdachten.
Hij liet zijn tong naar buiten lallen
maar niemand dorst hem aan te vallen.
Hij wierp zich op zijn rug en weende
maar niemand dacht dat hij het meende.
Hij plukte huppelend veldboeketten
maar niemand dorst op hem te letten.
Hij boerde vlammen in zijn handen
maar die wilden niet verbranden.
Na eeuwen was hij uitgezakt
en eindelijk kreeg hij contact.
De ridders durfden nader komen
en voerden hem gehakte bomen,
bouwden een brug naar hem, en paden.
De vrouwen hielpen hem met baden.

In zijn bek, nu dor en koud,
werd een modern hotel gebouwd,
en in zijn arme edele delen
een kegelbaan en andere spelen.
Men heeft van zijn pupillen uit
een blik op zijn riante snuit.
MORAAL

De hele aarde, denk ik vaak,
is ook zo'n lieve ouwe draak.
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HET VLEES EN IK

Er drijft een meisje in de sloot.
Volgens haar mondje is ze dood,
maar volgens haar palingen en wormen
leeft zij voort in wilde vormen.
Wat eens de eendjes had gevoed
doet nu haar best voor 't woest gebroed.
1k zie niet waar het dansend kind
ophoudt en hun dans begint.
Nu legt ze met een Bode hand
haar vlees terug in mijn verstand
zodat zij die van neus tot naad
nog nooit bestaan had, nu bestaat.
MORAAL

Treur net zo flink om wat vergaat
als om wat al dan nooit bestaat
OF

Lees—als jij mij wilt verstaanniets, maar kijk eens iemand aan.

3I

DE BOOM EN HAAR VOLMAKING

Een bladerplantje had een blad
waar het op aan te merken had.
Hier te krom, daar niet goed groen:
het zou dat maar eens over doen.
Het ontplooide een prachtig blaadje,
maar bij het puntje zat een gaatje.
Al pogend werd het plantje groot.
In de herfst werd het zelfs rood.
Maar enkele blaadjes die ze droeg
waren nu weer niet rood genoeg.
Elke lente, dertig jaren,
probeerde ze weer nieuwe blaren
en werd, ondanks haar moeite dus,
een uiterst elegante Rhus.
Ze was al ruimschoots hoog genoeg
toen de bliksem in haar sloeg.
Wat overbleef leek op een beest
dat in de verfpot was geweest.
Een schilder die haar zag riep: `Kijk!
Dat is nu een volmaakte eik.'
MORAAL

De groei bestaat vooral uit klein
maar volmaakt te willen zijn.
OF

We doen onszelf minder goed
dan wat iets anders met ons doet.
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CIRICEL EN MIDDELPUNT

De puntjes waar een cirkel uit
bestond gesticuleerden luid.
Ondanks gebaar en zelfs gegluur
zag niemand verder dan zijn buur.
Wel deed aldoor het nieuws de ronde
dat er ook anderen bestonden,
zelfs dat er een buiten hun lijn
het oerpunt van 't heelal moest zijn.
Elk puntje wou dat punt graag vinden
om zich daar dan mee te verbinden.
Zodat eentje hun lijn verbrak
en zigzag zoekend overstak.
De rest zwalkte maar achter hem aan
en 't middelpunt was naar de maan.
MORAAL

Wee wie het warme bed verlaat
in de stap van droom tot daad.
OF

Probeer vooral niet te bewegen,
want daar kan logica niet tegen.

33,

HET PRACHTIGE PAAR

Haar opperhuid was als fluweel en
haar ogen blonken als juwelen.
Zijn mannenbast was bruin als brons.
Als glaswol glom zijn herendons.
Hun schoonheid ging als die van fruit
boven het geslachtelijke uit.
Daar gaan zij, perzik en banaan.
Verder is er niet veel aan.
MORAAL

Wat volmaakt is en wat niet
doet het zelfde verdriet.
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DE JONGEN EN HET MEISJE

De kleintjes sliepen op het mos.
Riepen later, uit het bos.

Hij wandelde met zijn vriendin
door het bladerstil begin.

Soms bleven er nog takjes knappen
zoals vroeger in hun stappen.

De zon leek als een maan zo bloot.
De kikkers paarden in de sloot.

Hij merkte aan haar zachte hij gen

Soms knarste het grint. Passeerde een frets.
Niets daarvan verraadde iets.

In de droogte tikte tegen
het hoogst gebladerte wat regen.

Toen, als een rotte mammoetvacht,
viel per ongeluk de nacht.

Aan het einde van het bos
brak een doodstil uitzicht los.

De jongen hoorde krokodillen.
Hij dacht wanhopig aan haar billen.

Als branding op een kletsnat strand
siste de wind. Hij greep haar hand.
Er was een afgrond aan zijn kant.

Zij stond doodstil en hoorde toch
die fietsers en die kikkers nog.
Toen er weer iets kwam te zien
zag hij anders dan voordien
bij het grauwe morgenlicht
als in potlood, haar gezicht.
De vogels maakten vreemd geluid.
Vreemde vlaggen hingen uit.
Als een golf uit het begin
ging het pad de heuvels in.
Blauwe bloempjes, blonde aren.
Planten met bloedrode blaren.
Hier en daar een slapend huis
met lichtje aan maar niemand thuis.

dat het pad begon te stijgen.

Zij klommen over hoge stenen.
Zij kregen schrammen op hun benen.
De ernst van alles was verdwenen.
Het maanlicht sneed zich fijn kapot en
brak aan diamanten grotten.
Wolken schraapten in hun strotten.
Uit het lage luchtruim braken
heet maar koel om aan te raken
zoete paarsgevlamde draken.
De vallei lag als een laken.
Wat doen die lichtjes toch?'
`Waar?'
`In het dal.'
`Zoekt men ons nog?'
Zoekt men ons al?
MORAAL

Kinkelend tegen stoep en grond
even de ketting van een hond.

Geliefden die elkaar geloven
kunnen niet anders dan naar boven.

Hoge sneeuw. Een woud van glas.
Toen weer viooltjes in het gras.

EN

In de lauwe zomerwind
hurkte zij en wierp een kind.

Geen pad gaat verder dan degenen
die voor ons gingen en verdwenen.

Even later nog een keer.
Daarna deed ze dat niet meer.

3S

DE DODER EN DE GED ODE

In een huurhuis. In een flat.
Half op een slordig bed
kronkelt, voor het einde klaar,
het lichaam van de moordenaar.
Zijn rug valt van zijn ruggegraat.
Zijn hoofd kan niet meer bij zijn daad.
In dat lamplicht. In dat raam!
In die foto! In die naam...
In die stein en al die woorden
wandelt vredig de vermoorde.
MORAAL

Mensen die een moord begaan
sterven daar het ergste aan.

36

BLAUW EN ROOD

Een soort azuurblauw liep of stond
op een muisgrijze achtergrond.
Een oranjerode lijn
moest daar blijkbaar ook al zijn.
Toen die tegen het blauw aan stak
stopte hij; boog wat. En brak.
Druppels rood vloeiden al gauw
langs en toen ook in het blauw.
Mooie bloemen werden het
van rood, paars, blauw en violet.
MORAAL

Sluit vriendschap, deeltje en geheel!
Groen is immers blauw en geel?
OF

Poch niet, rood-en-groene win:
op een afstand ben je bruin.

37

DE EGEL EN DE TENNISBAL

Een egel en een tennisbal
ontmoetten eens elkaar nogal.
De egel was geergerd dat
de tennisbal geen stekels had.
laat je prikkels toch naar buiten
en steek die schoften in hun kuiten!
Volgens mijn dokter hoort het prikken
tot de gezondste ogenblikken!'
De tennisbal, wie weet waarom,
hield zich doof en blind; of stom.
Toen er kinderen nader kwamen
rolde de egel zich to zamen.
Maar de bijna menselijk zachte
tennisbal bleef rustig wachten,
en zodra de troep hem vond
vloog hij vrolijk in het rond
om dan weer in die kinderhanden
vuil maar warm'te belanden.
Wat een feest! en voor de grap
kreeg de egel ook een trap.
MORAAL

Wat je voelt is wat je kent,
en wat je kent is wat je bent.

38

DE KLEFFE MUIS

Diep in het Bos van Baling
daar woonde eens een vent
om zijn gerookte paling
verschrikkelijk bekend.
`Wat' wilt gij wellicht weten,
`was daar verschrikkelijk aan?
Werd die met gal gegeten?
Werd daar iets mee gedaan?'
Maagd! Buig U over 't naaiwerk
in plaats van dit gedicht:
de vent had een taaitaaiwerk-en-aardbezien-gezicht.
Werd dat niet bij herhaling
fijn opgesmuld?' En hoe;
aan zijn gerookte paling
kwam niemand zelfs toe.
Wat is hij dan begonnen
met die muis van margarien?'
Die hebt gij zelf verzonnen
en wens ik niet te zien.
MORAAL

De een kan 't niet zo raar verzinnen
of d'ander schiet nog meer te binnen.

39

DE VROUW EN HAAR VRUCHT

In haar laatste draagse dagen
was een vrouw aan het werk geslagen.
Wat betekent dat gerucht?'
zuchtte dan ook haar zachte vrucht,
`ik hoor zelfs door je lieve huid
een nogal akelig geluid.'
`De vacuum cleaner staat nog aan,
de blender en de droger gaan,
en de wasmachines kraken
om je wereld klaar to maken,'
zei ze, `als je bent geboren
kan je ze zien zowel als Koren.'
`Maar ik kan niet' dacht haar vrucht
`tegen zulke buitenlucht.'
MORAAL

Is het leven niet tijdrovend
dan is het nogal oorverdovend.
OF

Word nooit geboren tot je aan
de rand staat van een oceaan.

40
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