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a r m scha a p

schapen geloven niet in broodje aap
het gras moet groeien en verder niks
jaar in jaar uit staat niemand erbij stil dat
ook een schaapdag veel te lange uren telt
luchten trekken in gekende tinten voorbij
aan jou mij en alle schaapjes klein en groot
als we maar lang genoeg met onze ogen
knipperen gaan we vanzelf wel dood
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beulengekeuvel

recentelijk nog een kopje gekapt collega?
nope ik heb platneus voorlopig ondergronds
aan zijn enkels vastgeklonken
milde bui of beetje lui?
ach noem het een daad van verzet
woorden gehad met de baas
verweet mij een gebrek aan inzet
niks van aantrekken ik doe die platneus wel
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wat jij wil collega ik steek er ondertussen eentje op

contactpersoon

met die bril op je hoofd lijk je wel de contactpersoon die vroeger altijd op ons raam tikte
je weet wel de man die nooit zijn sokken vond
de uitvinder van de kerstomaatjes?
neen dat loog hij zoals de rest
ach jij was nog zo klein toen
papa haatte de contactpersoon met zijn
irritante getik maar wat kon hij doen?
het raam aan de straatzijde dichtmetselen?
hoe hij scheef in zijn zetel naar tv keek
zonder echt te kijken moeder smeekte
om hem de oren van de kop te snijden
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