
 
 

MUPO! 

BEWOLKING 

 

Soms 

 

Soms zie ik in de wolken 

een koe 

een paard 

een schaap. 

 

Ik lig in het gras 

en ik kijk en 

ik lach me 

een aap 

 

En de wolken, ze drijven, 

ze drijven voorbij. 

De koe wordt  

een kalf 

en het schaap is opeens 

ook maar  

half. 

 

  Jaak Dreesen 
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MUPO! 

SNEEUW 

 

Twee dekens 

 

Als een oude gore deken 

hangt deze sneeuwlucht 

aan de hemel 

 

begint hier en daar te rafelen 

pluisjes raken los 

en gaan dwarrelen 

 

botsen op straatstenen  

landen zacht op elkaar 

 

Een nieuwe deken 

die toedekt. 

 

  Fetze Pijlman 
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MUPO! 

Cadeautje 

 

Van de winter 

krijg je een cadeautje. 

Wat zeg ik? 

Je krijgt een pak! 

 

Op een morgen, 

helemaal onverwacht, 

valt het zacht 

koud op je dak. 

 

Niets vermoedend 

maak je het dan open; 

Je doet het 

gordijn opzij. 

 

Verbaasd sta je 

oog in oog met een groot, 

schitterend 

wit schilderij. 

 

  Bas Rompa 
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MUPO! 

REGEN 

 

regen op de ruiten 

regen op de stoep 

ik wil niet naar buiten 

wat een natte troep! 

 

ik wou dat ik de zon 

een handje helpen kon 

 

ik ben de grote tovenaar 

luister maar 

hokus pokus 

kijk omhoog 

een twee drie… 

nu is het droog! 

 

  Jan van Laar 
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MUPO! 

Stappe stappe stap 

lekker spelen buiten. 

Takke takke tak 

regen op de ruiten. 

 

Knusjes thuis 

op mijn gemak, 

ik ben een kleine 

huisjesslak. 

 

  Jan van Coillie 
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MUPO! 

MIST 

 

Mist 

 

Het is vannacht zo mooi 

in mijn laan dat ik het huis uitga. 

Ik wandel in het zachte licht 

en kijk heel langzaam rond. 

De eiken staan op hun stilst. 

Aan de lantaarns hangt een maan. 

 

Bas Rompa 
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