
 

***** POËZIESTERREN 2022 – EERSTE GRAAD ***** 

blaasbloem 

 

in één zucht 

blaas ik 

al je pluisjes 

alle honderd 

alle duizend  

alle honderdduizend pluisjes 

door de lentelucht 

 

daar gaan ze 

parachuutjes 

heel klein 

 

nu een wens 

 

maar wat ik wens 

dat is geheim 

 

 

  

 

 

 

uit Een krekel in mijn slaapzak 

Suzanne Weterings 

Uitgeverij Querido (2021) 



 

***** POËZIESTERREN 2022 – EERSTE GRAAD ***** 

Feest 

 

Als het feest is, ben ik 

voor je ’t weet verdwenen. 

Onder tafel. Tussen 

grotemensenbenen. 

 

En dan luister ik 

naar grotemensenpraatjes. 

Stiekem eet ik 

grotemensenchocolaatjes. 

 

Onder tafel. Waar er 

niemand op me let. 

Niet bewegen. Hoef ik 

lekker niet naar bed… 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit Het lijkt wel een feestje 

Stijn De Paepe 

Uitgeverij Lannoo (2020)



 

***** POËZIESTERREN 2022 – EERSTE GRAAD ***** 

Gekke sprookjes 

 

Voorbij de heuvels in sprookjesland 

is iets heel erg vreemds aan de hand. 

 

In het bos loopt een gelaarsde muis. 

De heks snoept van haar eigen huis. 

 

Geelkapje is haar schoentje verloren. 

De prins zit vast in de tovertoren. 

 

Grootduimpje is zijn laarzen vergeten. 

De biggetjes hebben de wolf opgevreten. 

 

Sneeuwwitje en de zeven geitjes, 

vliegen op hun tovertapijtjes. 

 

Vind je dat niet een beetje raar? 

Ken jij het echte sprookje nog? 

Vertel het maar! 

 

 

 

uit De taart op de kers 

Ine De Volder 

Uitgeverij Clavis (2021) 



 

***** POËZIESTERREN 2022 – EERSTE GRAAD ***** 

Jij en ik 

 

Wij passen, 

jij en ik. 

 

Waar ik precies begin 

ik heb geen flauw idee 

maar het einde, dat ben jij. 

 

Het kan niet anders 

of wij komen uit 

precies hetzelfde ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit Magneetje 

Milja Praagman 

Uitgeverij Leopold (2021) 



 

***** POËZIESTERREN 2022 – EERSTE GRAAD ***** 

rukwind 

 

de wind   buldert 

die blaast   giert 

de vogels    en tiert gemeen 

omhoog  

omlaag   maar ik 

opzij    loop fluitend 

    door hem heen 

hij rukt 

en trekt 

en sjort 

aan mij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uit Een krekel in mijn slaapzak 

Suzanne Weterings 

Uitgeverij Querido (2021) 

 


