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Dieren



6

De trotse pauw

weet al heel gauw

dat iedereen staart

naar zijn staart

—

Een kaaiman in een Afrikaanse haven

vond dat ze moesten werken als slaven

in het westen, zei hij met een traan

staan er aan de wal geen kaaimannen maar een kraan

—

Een vlinder wil ook wel eens wat,

op een avond was hij behoorlijk zat,

de andere dag tot zijn grote spijt,

was hij zijn vlinderdasje kwijt.

—

Een koe had een jachtvergunning aangevraagd

en tot ieders verbazing was hij hierin geslaagd

de media gingen er mee aan de wandel

en er dreigde een hele koehandel.

het verhaal nam een hele vlucht,

maar het was gewoon gebakken lucht

een ambtenaar had het hele verhaal opgehangen,

zijn repliek: je weet maar nooit hoe een koe nog eens een haas kan 

vangen.
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Een paradijsvogel, zeer hautain,

leefde uiterst mondain

Ik kom uit het hof van Eden en daartoe

zijn gewone vogels voor mij taboe

ach het was rococo, nog maar net

uit de tijd van Marie Antoinette

—

Waar een cavia al niet goed voor is

moest ie eerst opdraven in de weekendkwis

onder een of andere gek z’n naam

moest ie er voor de kandidaat munt uit slaan

maar deze keer is het anders, het kan niet missen

want de populaire schrijfster Pauline Cornelisse

heeft hem laten promoveren

hij bevindt zich nu tussen hoge meneren

deze keer geen gelach en geen gehoon

hij is nu zijn eigen hoofdpersoon

—

’n stokoude zeug in Someren-eind

heeft gans haar leven flink gelijnd

zo bleef ze te mager

als voer voor de slager

wat heeft die ouwe toch gezwijnd

—

Een doodskopaapje zat alleen in de boom

hij dacht: het was toch alleen een boze droom

nu krijg ik nog langs alle kanten klop

en kost die ellende me alsnog de kop
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Oh, zei de drachtige ooi,

wat is het toch mooi,

maar ik moet er nog wel even aan wennen

de dat OOIevaar ze komt brengen

—

Pa, zei de jonge vrolijke olifant,

waarom krijgen wij zo’n lange tand

das ivoor, dat laten de rijken bewerken heel fijn

om anderen te laten zien hoe rijk ze zijn.

Zielig he. Ga jij maar lekker buiten spelen jongen

—

Een kruisspin wou in ’t Limburgse Linne

’n damesmodezaak beginnen

bezin je nader,

sprak zijn vader

in Linnen kun je heus geen garen spinnen

—

Een vleugellamme vlieg in Koog

zei tot zijn kindertjes heel droog

vanaf m’n wieg

heet ik al vlieg

maar sinds ik lam ben heet ik vloog

—

Het laatste nieuws uit het land:

een uil zeer geleerd

was voor dokter afgestudeerd

maar nu is zijn ene vleugel verlamd

en zoekt hij het juiste verband,

tenminste dat zegt de fabeltjeskrant
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Een gesjeesde baars

zat elke avond in tientallen bars

dan dronk ie zich barstensvol bier

en riep dan met dubbele tong: wat is het gezellig hier

zo kunnen ze mij niet vangen

maar de andere dag zag ik hem toch aan een hengel hangen

—

Een stinkdier uit Kentucky

voelde zich niet zo lucky

want al enige tijd stonk hij niet meer

dat deed hem toch wel zeer

want stinken dat doet een echte stinkdierenheer

hij voelt zich nu niet meer zo veel mans, meer een ukkie

en daarom is hij nu van zijn stucky

—

Een kever hield van een Volvo sport

maar daarvoor kwam hij centen te kort

een Polo en een Golf vond hij ook wel fijn

ach, dacht hij, laat het dan maar een Volkswagen zijn

—

Het is in het woud,

zo zei de das, erg koud;

en daarom zei hij toen

moeten we wel een keer een das om doen

—

Een slak “kruipend door de gang”

langzaam, uiterst traag

sprak heel erg vaag

het is toch maar een slakkengang


