Iets anders
Je kijkt speurend rond op de speeltuin
je ziet schommels in diverse maten
een glijbaan, een wip
je ziet kinderen draaien
er zijn apparaten
en als ik je vraag wat wil jij
kijk je sip
“Iets anders” zeg je
Opeens is er begrip
zou je misschien toch op mij lijken
door zo naar verten te reiken
naar iets ondefinieerbaars
een sprookjesland
met snoepgoed dat groeit aan de bomen
met mensen die zwart wit of bruin
hand in hand lachend
de mooiste dingen toveren
Zo realiseer ik mij
ben jij, veroverend, dat “andere”
waarvan ik nooit had durven dromen.

Tent
Je voelt je er veilig zeg je
in de tent
de tent die speciaal voor jou
op zolder is ontworpen
zodat het went
Je niet denkt
dat je wordt verdreven
van je knusse onderkomen
door dat zusje
dat er nog moet komen
We spelen
dat ik kind ben
en door het raampje zwaai
naar jou, volwassen vrouw
en moeder die uit werken gaat
Ringring de bel
ik doe je open
en vraag hoe was je dag
en jij met een stralende lach
Zegt dat je nog boodschappen moet doen
en dat ik nog een keer moet zwaaien
en daarna schenk je thee
en eten we een steenhard koekje
En ondertussen lig ik als kind languit
wat ongemakkelijk in dat kleine hoekje
en lees samen met jou
nog een door jou gekozen boekje.

In de auto
Met de riem van Dushi als gordel
zit ik naast je op de bank
spelen we een autoritje
naar een heerlijk strand
waar we gaan picknicken
jij mama en ik je kind
mandjes eten en knuffels
en drinken
en natuurlijk make up
want voordat we rijden
is dat iets wat jij wel heel belangrijk vindt
Ik zet het op een krijsen
en jij vraagt lief: ach schat
is er wat???
En ik wil een speen
of een flesje
en misschien nog een restje pap
en dan kunnen we pas echt op stap
Maar als we aankomen op het strand
blijkt daar opeens een boze wolf
en een krokodil verschanst
Ik schrik me dood
en jij zegt pak maar mijn hand
bij mij ben je veilig hoor
en ik laat me meevoeren door jouw fantasieland.

Kunstenaarschap
Kunstenaar in de dop
neem je het vak heel serieus op
hier een sticker daar een streep
of een kras dwars door een plaatje
van één of ander beest
nog even een veeg
en dan is het mooi geweest
dan zeg je: Klaar!
O, nee nog wat vergeten
en je neemt de schaar
die met de kartelrand
er gaat nog een knip door je naam
Zodat de ontvanger
niet meer ziet
wie eronder
kwam staan
Heel eigenwijs
een Appel gelijk
laat je niet interveniëren
en wij, wij hangen jouw schilderij
Natuurlijk op op een mooie plek
zodat iedereen jou en je
meesterschap
passend kan eren.

Schommelen
Schommelen, schommelen
heen en weer
Bloem kan er geen genoeg van krijgen
keer op keer
Hoger, hoger
wil ze gaan
misschien ooit nog wel eens
naar de sterren of de maan
En wat ze ook nog graag zou willen
is midden in de nacht, heel stil
sluip sluip met oma, pap en mam
naar de speeltuin
Zaklampen mee
zonder kabaal
allemaal schommelen
en op de wip, van de glijbaan glijden
Daaraan zou ze zich zo graag
een hele nacht wijden.

Hieperdepiep
Hieperdepiep
je wordt nu al drie!
Laat het zien
aan je drie vingers
Je bent een goede moeder
zeg je zelf
Zorgt goed voor mij als baby
sjouwt veel mee voor onderweg
Trotseert alle gevaren
raakt niet van de wijs door een beetje pech
Kan je eigen schoenen aandoen
en je eigen jas
Mooie tekeningen maken
en trappen klimmen op en af
Maar kijkt toch nog wel liever
naar mìj als ik plas
Kiekiek is nog heel erg in trek
evenals boekjes lezen
Hieperdepiep
Bloem is drie!!
Reden om uitgebreid te feesten!!!!

