Heel gewoon

Ik zoek…

Van lollies likken krijg je lol.

Ik zoek

Van bitterkoekjes bijten kijk je bitter.

een hoekje

Van zouthout zuigen blijf je zoet.

heel geheim

Van toffees eten word je tof.
En van sjieken word je sjiek.

een plaatsje

Ik blijf een heel gewoon kind.

in mijn huis

Ik mag niet snoepen.
waar niemand
Riet Wille

mij ooit
vinden kan

Uit: Zuurtjes en zoetjes, Riet Wille (1984) ,
Tielt: Lannoo

en in mijn eentje
denk ik dan

Heppie

weg zijn
en toch thuis.

Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag.

Nannie Kuyper

En als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,

Nannie Kuiper (2013), Stichting Plint

dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?

Joke Van Leeuwen

Uit: Ozo heppiei en andere versjes, Joke Van
Leeuwen (2000), Amsterdam: Querido

MUPO!

Flater

Mijn broertje

Haast je, rep je

Ik heb een klein broertje met wit haar

uit je bed!

en een grote snottebel.

Dag ma, dag pa

Ik heb een klein broertje van twee jaar,

melk met chocola.

en ’t is een leuk ventje, dat wel.

Vlug m’n jas,
boekentas

Als-ie stout is krijgt-ie weinig straf,

en naar de klas.

want hij is ook nog zo klein.

Snel, de bel.

Met mij loopt het dan wel anders af,

Opzij, opzij

ik moet wel verstandig zijn.

en in de rij.
Maar oei,

Hij begrijpt er nog zo weinig van

wat nu gedaan?

wanneer ik hem vertel

Ik heb nog

dat-ie met mijn speelgoed spelen kan,

mijn pyjama aan…

maar ’t is een leuk ventje, dat wel.

Geert De Kockere
Hij maakt wel’ es dingen van me stuk
Uit: Vingers in de jam, Geert De Kockere

en dat is niet zo fijn.

(1989), Tielt: Lannoo

Maar het is ook nog zo’n kleine puk,
ik moet wel verstandig zijn.

Hij zit aan mijn meccanodoos
en aan mijn voetbalspel,
en soms is het wel erg hopeloos,
maar ’t is een leuk ventje, dat wel.
Dat wel.

Willem Wilmink

Uit: Berichten voor bezorgde kinderen, Willem
Wilmink (1975),Antwerpen: Kosmos

MUPO!

