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Ik keek net in mijn onderbroek

Ik keek net in mijn onderbroek

en ik had me goeie zin

want mijn linker- en mijn rechterbil…

die zaten er nog in!

Daar kun je nu wel om lachen 

maar stel je eens even voor

dat je er eentje kwijt zou zijn.

Dat zit best lastig hoor.

En dat je mama zucht en zegt:

‘Ik roep het al heel de tijd.

Wat ben je toch een sloddervos!

Jij raakt ook alles kwijt.’

En mama zoekt en vindt je bil

na dagen pas terug 

en ze smeert hem met secondelijm

weer onder aan je rug.
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En je nodigt al je vrienden uit

en je geeft een welkomstfeest

want je lieve bil is eindelijk

weer terug van weggeweest.

En je kijkt weer in je onderbroek

en je hebt weer goeie zin

want je linker- en je rechterbil…

die zitten er weer in!



Boer en boertje 

Mijn grote broer

laat een harde boer.

Mama kijkt

hem heel boos aan.

Mijn babybroertje

laat een boertje.

Mama glundert:

‘Goed gedaan!’
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Zwarte nagels

Als mollen gaan dineren,

als deftige dames en heren,

in een wormenrestaurant,

is niets zo netjes 

als het lijkt.

Want hoe keurig ook hun kleren,

als je onder hun nagels kijkt

zit daar altijd zand.
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