VOGEL
vogel, mag ik op je rug
gaan we de wolken plukken
vogel
kom nou uit de lucht
je moet even bukken
wat heb je zachte veren
zijn dat je mooiste kleren
als ik zelf vliegen kon
ging ik hoger dan de zon
in de bochten niet zo snel
verder durf ik alles wel

Hans Hagen

BIBBERBILLEN
weet je waar ik durf te staan
tegen de wasmachine aan
boemkeboem
‘k heb bibberbillen
en ik voel mijn wangen trillen

Hans Hagen

ZEEPBEL
ik blaas bellen met een sopje
er zit nog heel veel in mijn kopje
de zeepbel zegt PATS
maar je hoort het niet
je hoort het alleen
omdat je het ziet

Hans Hagen

Vang me
De lucht is vol ballen.
Niet één laat IK vallen.
blauw groen zwart
De eerste bal zegt
start.
zwart blauw groen
De bal wipt op mijn
schoen.
groen zwart blauw
Ik gooi de bal naar
JOU!

Riet Wille

Weerberichten
Graag wil ik u inlichten
over de weerberichten
bij ons thuis.
Door een druppende kraan
in de badkamer
is er overstroming.
door een defecte dampkap
in de keuken
is de zichtbaarheid beperkt.
Ik krijg op mijn donder
omdat ik warm loop
voor Noor.
Daarom wil ik er nu
als de bliksem vandoor.
Riet Wille

Licht

Het spotje op de vaas
doet de bloemen bloeien.

Een leeslamp in de hoek
laat de woorden praten.

De peer boven de schaal
doet de appels blozen.

Maar als de elektriciteit uitvalt
is het pas feest,
dan dansen de kaarsjes,
en
ik.

Riet Wille

Dommelen

Mijn gedachten ontsnappen
door de mazen van het net.
Hoofd en voeten hangen
aan een touw,
mijn rug zoekt steun
op de lucht
en ik droom
Hemelsblauw.
De wind wiegt me
zachtjes
heen en weer
en weer heen
tot er rust komt
tussen hemel en aarde.

Riet Wille

Mode
Mijn oudste zus
volgt de mode
en de seizoenen.
In de zomer
krijgt ze zomersproeten.
In de herfst
krijgt ze herfstpuistjes.
In de winter
krijgt ze winterhanden.
In de lente
krijgt ze kriebels in haar bloed.
Maar wat dat betekent
snap ik niet zo goed.
Riet Wille

Lampje
Lampje,
sta je naast me,
en brand je
zeker als ik knip?
Ik wil weten wie daar
in het donker zit.
Bombonk! Bombonk! Bombom!
Wie slaat daar op de trom?
Bombonk! Bombonk! Bombom!
Wie slaat in het geheim
op die zware tamboerijn?
Lampje,
ik vraag je,
ik smeek je
om een beetje licht,
een streepje wit
in al dat grote, boze zwart.
Of was dat bonken
in het donker
maar mijn eigen hart?
Frank Adam

Gymgein

probeer je nu te gillen.

Stamp maar met je voet

Maak je wangen bol

en zwaai maar met je handen

en zuig ze dan naar binnen

rimpel nu je neus

je wenkbrauwen omhoog

en klapper met je tanden

wat kan ik nog verzinnen?

doe je mond wijd open

blaas nu heel lang uit

en steek je tong naar voren

kun je adem grijpen?

knijp je ogen dicht

pak nou vlug je neus

en wapper met je oren.

dan mag je erin knijpen.
die gymgein ging wel goed

Maar je rug eens krom

maar nu moeten we nog leren

steek dan je buik naar voren

het dubbel zo snel te doen

je pinken in je oor

zullen we dat proberen?

kun je me nog horen?
maak je nek heel lang
en laat je dijen trillen
zonder één geluid

Ilse Elders

Storm
Als een bootje
vaart mijn broodje
onder de brug.
Eenden stormen
spatten spetters in de lucht.
Windstil
slootje
maar mijn broodje
komt niet terug.

Riet Wille

In je broek geplast
Heb jij dat ook wel eens gehad,
Jongen daar,
Dat je broek zo nat was
En zo zwaar?
Meisje, heb jij dat ook gehad,
Lieve schat,
Dat je onderbroek zo zwaar was
En zo nat?
Jawel, mijn kind. Daar moet je niet om treuren.
Een natte broek kan iedereen gebeuren.

Willem Wilmink

De wind
Je kunt hem niet zien,
niet zien maar wel voelen,
wie zou ik bedoelen?
De wind.
Je kunt hem niet zien,
niet zien maar wel horen,
hij suist langs je oren,
de wind
Waai langs de schoorsteen,
wind,
waai langs ons dak,
waai maar, wind, waai maar,
want dat is je vak.

Willem Wilmink

Me zaddoek bemmikwijd
Ik geloof daddik ben leegelope
Zoveel znod is uid me neus gekrope
Komd op me trui en op me mouw gedrope.
En me zaddoek bemmikwijd.
En ik loop med ope mond te hijge
Dad moed wel om wad luchd te krijge
Maar ik voel de grode nies al dreige.
En me zaddoek bemmikwijd.
Man, ik voel me snodderbelle strome
En ik voel me bij de neus genome
Ik weed nied hoe hier vanaf te kome.
En me zaddoek bemmikwijd.
Het wordt tijd daddik wad doe.
Al hed znod moet uit me kop.
Het wordt tijd daddik, ja, toe:
Haaatsjoe!!
Ziezo, dat lucht op.
Karel Eykman

Regenboog
rood oranje
geel en groen
blauw en violet
regenboog regenboog
waar is hij gebleven
gesmolten
weggewaaid
of met de wolken meegedreven
ik zoek gekleurde druppels
waar raakte hij de grond
een snipper of een scherf
een stukje van de regenboog
ik wou dat ik het vond

Hans en Monique Hagen

Onzichtbaar
een zucht is onzichtbaar
net als de wind
de nacht is onzichtbaar
als de dag begint
onzichtbaar zijn de dingen
die ik kwijt ben
die ik nooit meer vind
maar
met mijn ogen dicht
zie ik alles wat mijn hoofd verzint

Hans en Monique Hagen

Storm
Er is storm.
Als je om de hoek komt
ga je bijna van je sokken.
Wil je vooruit, dan moet je knókken!
-Weet je wat leuk is?
Met je jack wijd open
tegen de wind aan leunen
en je armen
als twee vleugels
en dat je dan nog nét niet valt…
-Weet je
wat ook leuk is?
In de wind van alles schreeuwen
alle vieze, rare dingen
die je maar weet te verzinnen!
Ze verstaan je tòch niet goed!
Maar het LEUKSTE blijft natuurlijk…
iemand-met-een-hoed…!
Theo Olthuis

Afscheid
Dag zee.
Je was van mij
voor veertien dagen.
En ik van jou.
Dag zee.
De wind neemt al mijn vragen
en geheimen met zich mee.
Dag zon, dag strand,
dag schelpen in het zand.
Ik moet nu gaan.
Dag Meeuwenlaan.
Dag lief vakantieplekje.
Je bent nu weer van anderen.
Zul je niet al te veel veranderen
en wachten tot ik kom?
Straks ga ik huilen. Stom.
André Sollie

Vergeet me
ik verdrink soms in een boek
de spanning sleurt me mee
in een stroom van woorden
drijf ik naar de zee
meestal strand ik
als ze roepen kom
kom je eten
alleen als ik lees
mag iedereen mij vergeten

Hans Hagen

Vragen
Waar komt de wind vandaan
kun je zien wat je voelt?
Wie heeft alle dingen
die er zijn zo bedoeld?
Daarnet stond die boom nog stil
nu schudt hij zijn hoofd.
En net stond de zon nog hoog
maar nu is hij rood.
Waarom zijn er vragen
waarom ga je dood?
Bij wie mag ik later
nog even op schoot?

Johanna Kruit

Sidderaal
Pas op! En nog een keer: pas op!
(ik waarschuw bij herhaling.)
Dit is een superbatterij,
die zich vermomt als paling.
O wee, als je per ongeluk
d’r aan komt met je handen,
dan gaat er ook bij jou, mijn kind,
allicht een lichtje branden!

Jan Boerstoel

De zoevende wind
zoekt het zevende kind
de anderen moeten wachten.
Ze mogen niet mee
heel ver overzee
in al die donkere nachten
want de zoevende wind
wil het zevende kind.

Ed Franck

Onweer
God schenkt ons verlichting –
en vanavond flitst zijn hemel
als een wankele TL.
Terwijl wolken ondertussen
door een geluidsgrens gaan,
adem ik
en wacht een tel.
Ik denk wel over deeltjes
die zich ontladen zouden
maar ik wil een klein bang broertje
om me aan vast te houden.

Edward van de Vendel

Fantaseren
’s Avonds in bed, mijn broer en ik,
nog klaar wakker, fantaseren we
om het meest en om het gekst
tot de trappen ervan kraken
en het licht aanflitst.
De sterren, zeg ik,
zijn de witte balschoentjes van de engelen
of de suikermuisjes
op een grote verjaardagstaart
of nog…
maar dan zet mijn broer in
met zijn bazige stem:
doe niet zo gek,
de sterren, dat zijn grote,
grote vuurbollen die we eerst zien
als ze allang uitgedoofd zijn,
ontploft in duizend stukken!
Bij zijn fantasie
Kan ik het nooit halen!
Armand Van Assche

Vakantie
Samen in het water kijken
is veel leuker dan alleen.
Want dan mag ik op de reling
met z’n armen om me heen.
Kijk,forellen! Zie je? Kijk dan!
Daar beneden tussen ’t wier.
En ik zie ze niet meteen hoor,
maar toch heb ik veel plezier.
Want er kan me niks gebeuren:
Ja, zo’n vis is een leuk beest,
Maar m’n vader heel dicht bij me
maakt vakantie tot een feest.

André Sollie

In bad
Kijk de maan schijnt
door mijn haren
en ik kan de maan
in het water zien schijnen.
Als ik even storm
flakkert het licht.
Ik probeer de maan
uit het water te vissen.
Hij glinstert even
op mijn duim, maar mijn zus
doet het licht uit.
Zij wil ook in bad.
Remco Ekkers

Ballonnenwedstrijd
Daar steeg mijn ballon omhoog,
door de wind ging het wat vlug.
Kleiner werd hij, kleiner en
loste toen op in de lucht.
Thuis bekeek ik op de kaart
welke reis hij maken kon?
Er stond een noordoosten wind,
dus dan ging hij richting zon.
Over Frankrijk zweefde hij,
op naar Spanje en daarna
kwam de Middellandse Zee,
en vervolgens Afrika!
Weken wachtte ik op nieuws,
maar een ander won de prijs.
Zijn ballon kwam terug uit Luik,
die van mij was nog op reis.
Bas Rompa

Glad glad
glibberglad.
Van de glijbaan
op de mat.
Trapje op,
grote duik,
naar beneden
op mijn buik!
Juffrouw Els
doe je mee?
Van de glijbaan
met z’n twee?
Warme billen
lekker gillen
iiiiiiing
botsing!
Mieke van Hooft

Ik was de zee
Ik was de zee
en jij was de golven.
Ik was de moeder en
ik was de wolven.
Ik vrat je op
van teen tot kop
Van kop tot teen
Met een laagje rood bessensap over
je heen.
Ik was een smulpaap
En jij was lekker.
Jij was een droom
En ik was de wekker.
Of, bimbom,
Andersom.

Ienne biemans

Het machientje
We lezen in de krant:
Olie op het strand.
Dan zeggen we: o, jee…
Dan zeggen we: ach, nee!
Dan zeggen we van: hee!
Wilt u nog een kopje thee?
Wat is er op tv?
Wilt u nog een kopje thee?
Ja, graag.
Wat voor weer is het vandaag?
We hebben een machientje in ons kop,
Dat winden we maar op,
Dan gaat het weer van hee…
Dan gaat het weer van nee!
O, jee…
We lezen in de krant:
De zee, de lucht, het land,
De goeie vaste grond,
Waarop je liep en stond
Is nergens meer vertrouwd.
Waag je maar niet in zee
En adem niet te veel.
Nog een kopje thee?
Ja, graag!
Wat voor weer is het vandaag?
Mies Bouhuys

Het bruggetje
Middenop het land
tussen wuivend koren,
daar staat een houten bruggetje
vergeten en verloren.
Er is geen beekje of geen sloot
en niet het smalste weggetje
en ’t bruggetje dat staat daar maar
en kromt z’n houten ruggetje.
Misschien was ’t hier eens waterland
en dempten ze al ’t water
en lieten ze één bruggetje staan
als herinnering voor later.
Maar waarom juist dat bruggetje
verloren en vergeten
hier tussen wuivend graan? Ik zou
’t werkelijk niet weten.
Hans Andreus

Met vlaggetjes en zwierige linten
glijdt op de stroom
tussen stille lissen
de plezierboot.
Kijken en wuiven.
Langs de oever staan
schuine bomen en verre huizen.

Katelijne van der Hallen

Onder de bomen
Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.
Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.

Fetze Pijlman

Varen
Languit in je bootje liggen
Met je armen door het water
Van een slootje
En de zon is warm.
Langzaam gaan je ogen dicht,
Weet je niet meer
Dat je in je bootje ligt.
Droom je daar zo dicht bij huis
Van een eindeloze zee
Vol geheime avonturen.
En dan drijf je in je bootje
Uren met je dromen mee.
Nannie Kuiper

Girafglijden
Vanop
zijn
kop,
langs
hals
en
rug,
kom
ik
vlug
naar
beneden
gegleden,
in
volle
vaart
over
zijn
staart
en dan
héél even

zweven.

Met een plof
kom ik neer,
maar dat
doet toch een beetje zeer…
Jan Wouters

