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Adje pelt een sinaasappel met zijn zakmes. 
De schil mag niet breken.



Een oranje slang krult boven zijn schoot. 
Sissend, met een witte buik. Adje laat hem dansen. 

Hij is een slangenbezweerder bij het circus. 
Komt dat zien.



De mensen staan voor hem in de rij. Ze klappen. 
Hij buigt. Zijn naam staat geschreven in duizend 
lampjes.



Adje doet de radio aan. Hij zoekt muziek en gaat 
voor de spiegel staan. 



Wie zal hij vandaag 
eens zijn? Hij trekt 
een scheiding links, 
een scheiding rechts, 
maar kiest voor in de 
war. Beroemd is hij. 
Een zanger? Nee, een 
dj die met de muziek 
meedeint. Hij slaat de 
maat met zijn kam.





Wacht! Hij zet de radio nog 
harder. En nou laat hij alle 
dingen dansen.

De lepels zingen in de la, de glazen trillen in de kast. 
Adje is de baas van alles wat hij hoort. Iedereen 
gehoorzaamt hem. De wereld swingt aan zijn voeten. 
Tot een boze hand een knop omdraait.



Adje is een ridder. In galop te paard. Hij geeft 
zijn stoel de sporen. Zijn mes is een zwaard, 
het tafelkleed leidsel.



Een sprong en daar vliegen bord, vork, mes en 
de ovenschaal met aardappelpuree. Adje steigert 
en duikt erachteraan. 

Vol in de puree. Lekker warm nog, met een 
korstje. Adje is geen ridder meer maar hond. 
Heerlijk likkend van de grond.




