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In Drunen en
in Loon op Zand
daar zie je geen zee
daar zie je geen strand
wat gek want golven
zijn er wel
en al die golven
zijn van zand
in Drunen en
in Loon op Zand
daar is geen strand
nee nee nee
en ook geen zee
maar wel een zee van zand.

Bergen zand
met hoedjes op

Ik voel
het zand
voel het koel
onder mijn voeten
voel het glijden
in mijn handen
voel de korreltjes krioelen
voel ze door mijn haren woelen

ik voel het zand
maar
zou het zand
MIJ
ook voelen?

Zie je mijn grote hazenoren
alles kan ik daarmee horen
alles, alles en iedereen de
kippen, de kikkers
de krekels, de koeien
en dat niet alleen
zelfs het gras
kan ik horen
groeien

Hé
een berg
een berg met een hoedje op
een takkenhoedje op zijn kop
hoe zou dat nou toch komen
dat die berg een hoedje heeft
wat is hier aan de hand
berkenbomen
eikenbomen
spelen daar
wat raar, wat raar
met de wind
en met elkaar
verstoppertje
in een berg zand
dát is er aan de hand.

Auwauwauw
brand, brand
gloeiendheet zand
veel te heet
om vast te pakken
auwauwauw
niet te geloven
net een oven
mijn blote voeten
worden gebakken
mmm
gebakken voet
smaakt goed
mmm
gebakken teen
zo lust ik er nog wel een
wil je ook een hapje?

grapje!

Geachte dazen
muggen
teken
wilt u mij
a.u.b.
niet bijten
prikken
steken
het jeukt en
het doet zeer
dat wil ik
echt niet meer
want anders
pas maar op
daas
teek
mug
anders bijt ik
steek ik
prik ik
jou
gewoon
terug.

Lief, lief lammetje op de hei
kom eens, kom eens gauw bij mij
dan kan ik je lekker aaien
of ga je liever naar je mama
heb je dorst
ben je moe
kom je écht niet naar me toe
dan zal ik maar naar je zwaaien.

De wind waait
en tolt en draait
het zand leeft
het vliegt, het zweeft
het wuift, het stuift
verschuift de berg

Erg, erg?
zegt de buurmanberg
niet mopperen schat
’t is lang niet gek
iedere keer een nieuwe plek
zo zie je nog eens wat

och wat erg
zucht de berg
wat ben ik toch al vaak verhuisd
ik verhuis, verhuis, verhuis
wanneer mag ik blijven liggen
wanneer kom ik nou eens thuis?

wauw, daar komt
de wind weer aan
kom op, kom op
we gaan!

Hé wind
nee wind
niet zo wild
niet zo woest
hou je nou eens even koest
luister goed
naar wat ik zeg
of mijn wangen
zullen je vangen
en ik blaas
je weg.

jongen meisje
samen trouwen
samen graven
takken zoeken
takken sjouwen
hutje bouwen
daar die tak
die kromme ouwe
voor het dak
zou-ie houwen?
KRAK!
jongen meisje
sjouwen, sjouwen
beter hutjebouwen.

Zeg schaap, zeg paard
das, konijn en hond
wat leggen jullie op de grond
wat doen die drollen in de duinen
wat doen die keutels hier
hier liggen er vier
daar weer drie
en verderop twee
leg die eens netjes in de wc
zeg schaap, zeg paard
das, konijn en hond
ik poep toch ook niet
op de grond!

Als kabouters bestaan
dan wonen ze onder de wortels
van deze oude bomen
daar die scheur, dat is de deur
de deur van hun kabouterhuis
daarachter is de gang
naar de keuken met het fornuis
en de kamer met eikeltjesbehang
en ga je zeven treden naar beneden
dan kom je in de kelder
in de kelder van de bomen
bij de bedjes waar kabouters
hun kabouterdromen dromen
als kabouters bestaan
dan wonen ze onder de wortels
en zie je het deurtje openstaan
dan mag jij naar binnen gaan.

Wie heeft de duinen met winter gewit
hoe is dat stille wit gekomen
witte bergen, witte takken
witte bomen, witte vlakken
de wereld lijkt wel
een wit laken
blijf eens staan
er komt iets aan
ik hoor het laken
krikkrakkraken
kruipt er een kever
sluipt er een das
of is het een hagedis
het zal toch geen leeuw …
het zijn mijn laarzen
in de sneeuw!

de berg op douwe
die zware slee
sjouwe
sjokke
sjokke
sjokke
aan het touw
trekke trekke
Ene tweje
sleje sleje
sleetje rijje
glijje glijje
ene tweje
sleje sleje
van de berg
naar beneje

trug naar de top
kom op

kom op

en
ene
tweje
sleje

Midden in de winter
staan de bomen
in hun blootje
zitten struiken
zonder blad
ligt de kikkerpoel
bevroren
in zijn eigen
blote gat.

Hebben bomen ook moeders
en hoe zouden die dan heten
en wat zouden die moeders roepen
als hun kinderen moesten eten
eik, den, berk
het eten wordt koud
en ze wassen hun handen
hun handen van hout
en dan gaan ze aan tafel
hun tafel van zand en
ze eten en praten
ze drinken wat water
en later lezen hun moeders hen voor
een verhaal van de wind
die ook in het donker
de weg wel weer vindt
- zelfs binnendoor en dan dromen de bomen
dromen de bomen van wind
van vogels die komen en gaan
van sterren van stilte
in de warme armen
van de maan.

De das
de ree
de vos
de egel
de eekhoorn
en de uil
houden zich in
de bossen schuil
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kun jij ze vinden
zie jij waar ze zijn
en waar zijn
de bunzing
de vleermuis
de specht
en het konijn?

De lente lacht
de winter weg
met zachte zonnestralen
en als je luistert
naar dat lachen hoor je liedjes
in de wei
hoor je zoemen,
tjilpen, zingen want de lente
staat te springen
blaadjes, bloemen
staan te dringen
want de winter
is voorbij.
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