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Jarig 

 

In bed voor je jarig bent 

wikkel je al met veel plezier 

de dag van morgen uit het papier. 

 

Vrienden juichen: ‘Hiep hiep hiep 

hoera!’ Je proeft al in je hoofd 

de snoep, de wafels, die game, dat boek. 

 

Bijna ingeslapen droomt je voetbal 

al van het doel, van het doelpunt  

van jouw voet. Morgen ben jij de 

 

kampioen! De slaap spant een strik 

met sterren rond de doos van de nacht. 

Je feest houdt voor jou de wacht. 

 

 

 

 

 

 

uit Waarom het nooit bananen regent 

Daniël Billiet 

Uitgeverij De Eenhoorn (2020) 
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Mezelf 

 

Als ik mezelf niet ben 

zou ik een bloem kunnen zijn, 

een oude boom, 

een vlinder, 

een dolfijn. 

 

Ik zou een ander mens 

kunnen zijn, 

een kapitein, 

een zanger, 

iemand met een meesterbrein. 

 

Ik zou jou kunnen zijn 

en jij mij. 

 

Ik zou verdrietig kunnen zijn 

en jij blij. 

 

 

 

 

uit Alle wensen van de wereld 

Rian Visser 

Uitgeverij Leopold (2021)
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Recept 

 

Begin moe 

Verwarm je hoofd voor 

op 180 graden 

Verzamel irritaties 

Roer woedend om 

Voeg een vloek toe 

 

Niet nadenken 

Kneed nu stevig 

Laat het even rijzen 

Knijp het 

 

Bak bruin 

Laat een beetje aanbranden 

Roep onzin en dien op: 

 

Smakelijke ruzie! 

 

 

 

 

uit Magneetje 

Milja Praagman 

Uitgeverij Leopold (2021) 
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Uitgeblust 

 

Vanmorgen is Glimworm gestorven. 

Haar heldere licht is gedoofd. 

Ze heeft nog een beetje geschemerd. 

Toen luwde het licht in haar hoofd 

en doofde het vuur in haar lijfje. 

Ze vond het niet erg. Ze was oud. 

Ten slotte verloor ze haar warmte 

en werden haar wangetjes koud. 

Ze voelde het langzaam gebeuren 

en heeft, voor ze uit was geblust, 

haar vuur met een zucht van verlichting 

voorzichtig in Vuurvlieg gekust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit Toen rups een vlinder werd 

Bette Westera 

Uitgeverij Volt (2021) 
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Verdriet 

 

hij 

leunde 

tegen 

een 

treur- 

wilg 

in 

de 

regen 

tot 

de  

druppels 

en 

ook 

zijn 

tranen 

zwegen 

 

’t zou zonde zijn om niet te schuilen 

nu hij eens bij iemand uit kon huilen. 

 

uit Toen een tak mij tikte 

Riet Wille 

Uitgeverij De Eenhoorn (2021) 


