Het boek sariloek
Er was er eens een kast sarielast.
Daar zat een meisje in sarielin.
Ze pakte daar een boek sarieloek.
En weet je wat ze las sarielas?
Er was er eens een boom sarieloom.
De boom die had een tak sarielak.
De tak die had een nest sarielest.
Het nest dat had een ei sarilei.
Het ei viel naar benee sarilee.
Daar lag een timmerman sarielan.
Het ei viel op zijn kop sarielop.
Hij pakte toen een zaag sarielaag.
Hij zaagde in het hout sarielout.
Hij maakte daar een plank sarielank.
Hij maakte daar een kast sarielast.
Daar klom een meisje in sarielin.
Ze pakte daar een boek sarieloek.
En weet je wat ze las? Hou je vast!
Er waren eens twee kinderen,
die hielden van elkaar.
Wel honderdtwintig jaar.
Echt waar?
Echt waar sarielaar.

Rije rije rije
Rije rije rije, ik en jij en
jij en ik en ik blijf altijd bij je.
Is het vuur in de vlam
of de vlam in het vuur?
Is het uur in de tijd
of de tijd in het uur?
Is de lucht in de wind
of de wind in de lucht?
Is de zee in de golf
of de golf in de zee?
Ik denk alle twee.
Is mijn hand in jouw hand
of jouw hand in die van mij?
Ik denk allebei.
Rije rije rije, ik en jij en
jij en ik en ik blijf altijd bij je.

Hartenbakker
Als je muts vol regen is
en het vuur in de oven is koud,
als de mokka droevig smaakt
en alle room lijkt grauw,
als de poffertjes niet poffen,
er staat water in je sloffen
en de aardbeien zijn blauw,
hartenbakker, word toch wakker!
Kijk eens met mijn ogen,
dan neem ik die oren van jou.
Dan zie jij weer hoe lief je bent
en ik hoor dan de hele dag
hoeveel ik van je hou.
En de muis in de koek zoekt een vrouw.

Moet je zien
Moet je zien, dit is mijn kindje,
het woont nu nog op de maan.
Kijk, die slaapmuts en die schoenen
met die belletjes eraan.
Dit is de foto die ze maakten
in het ziekenhuis: Het leeft!
Met een fluit en een viool
– al wat het later nodig heeft.
En soms hoor ik ook een trommel,
katteklop, soms hard, soms zacht.
Het is donker waar mijn kind woont,
waar mijn kind woont is het nacht.
Want het is nog niet geboren,
in mijn buik is alles zwart.
Maar mijn kindje geeft zelf licht
en blaast sterren naar mijn hart.

