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aardgasmeteropnemerkontroleur

een doodgevone man

een heel gewone man hoor

er was eens een turk in hoboken
die mocht van zijn kostvrouv niet koken
vant dat stonk als de hel
maar de turk deed het vel
en toen heeft ze hem doodgestoken

is hij dood?
is hij getroffen?
is hij door een kogel getroffen?
geen mens die het weet
is hij door een kogel getroffen?
vaar zou hij geboren zijn?
de mensen zeggen in jovellanos
vie heeft hem hierheen vervoerd?
hij lag dood aan de weg
vaar zou hij geboren zijn?
de mensen zeggen in wageningen
vie heeft hem hierheen vervoerd?
aan de veg heeft men zijn lijk gevonden
bij lag dood aan de veg
is hij door een kogel getroffen?
zijn meisje knielt aan zijn zij en kust hem
zijn moeder nadert in tranen
de kapitein brengt een saluut aan de dode rekruut
en beTeelt dan kort en bondig
begraven

rattattat
daar gaat de dode soldaat
rattattat
van de straat hebben ze hem opgeraapt
ra Ua t ta t
yssrom treuren om een soldaat?
rattattat
ve hebben soldaten zat
rattattat
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goed gepoetst?

f-~ VOUW goed geperst?

ondergrond embleem
schoon en niet gerafeld?

~15J~::::=--__--baret JUist opgezet?

zijn ook de uitgaansschoenen in goede staat.
hakken recht. geen versiersels

maar dat rijmt helemaal niet

goed behandeld met
blanco pasta·groen?

schoenen goed gepoetst,
veters niet kapot,
zolen in orde,
hakken niet scheef?

nee maer het klopt vel

das behoorlijk gestrikt,
geen vlekken?

PASSEN ALLE KLEDINGSTUKKEN

er was eens een jongen
en die moest in dienst
en toen ging die in de oorlog
en toen ging die takketakketak!

koper keurig gepoetst,
ook gespen aan achterzijde?

?

?

o\l'erhemd schoon
en gestreken?

baret nÎet vies,
vuil en vettig?

zijkanten kort ,
lengte v.d. haren?

vrij V.d. oren
keurig geschoren? ------
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op maandag is de soep zo heet
dat ik dinsdag niet meer veet
yat ik op yoensdag moet gaan doen
ik geef je donderdag een zoen
omdat ik vrijdag met de trein
van zaterdag bij jou vil zijn
vaar ik op zondag niet meer veet
hoe ook al veer dat meisje heet
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op maandag is de soep zo lauv
dat ik op dinsdag zonder jou
de ochtendkrant van voensdag lees
op donderdag geef ik een feest
maar vrijdag is het Yeer voorbij
de kip legt zaterdag een ei
en maandag dan kom ik eruit
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; .:~ met bruine ogen
een flink postuur
slanke benen
en een knots van een
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voor
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is glashelder
is glashelder
is glashelder
is glashelder
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is glashelder
Yij nikkers
niet langer laten negeren
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alleen hier vastplakken
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