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Nui 

Van alle cijfers 
is de nul het begin. 
Doe ik er inkt in 
dan is de nul 
het einde van de zin. 
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Eengrote nul... 

Een grote nul was verliefd 
tot over zijn oren 
op een punt-komma, 
in Heeze geboren. 

Hij vroeg haar ten huwelijk... 
Haar mond bleef gesloten. 
De nul stond haar niet aan, 
't was immers zo'n grote. 
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Een eentje 

Een eentje liep blij 
op een morgen door het land. 
Een woerdje verliefd 
vroeg plechtig haar hand. 

Het eentje zei snel: 
u vergist zich een beetje, 
weet u dat niet... 
een Teetje is geen Deetje. 
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Twee 

Sierlijk 
en statig 
drijft over 
het water 
op ons aan, 

de twee, 

ais zwaan. 
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Drie 

In de rekenles 
is het getal drie 
de helft van zes. 
Wat je niet verwacht, 
drie is ook 
de helft van acht. 
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Klavertje vier 

'n Klavertje vier 
pluk je met plezier. 
Het brengt je veel geluk. 

= Zes-min, je bent overhoord. 
Net geen onvoldoende 
al is 't kantje boord. 

Wratje op je rechterwang 
valt er plotsklaps af. 
En 't zat er al zo lang. 

Je gestolen fiets is terug, 
'n ramp die te moeten missen. 
Stond verlaten tegen de brug. 

Kleuren, muziek, 'n gedicht 
doen je wangen blozen 
als prachtige, rooie rozen. = 

Pluk 'n klavertje vier. 
Je leven kan niet meer stuk. 
Het brengt je veel geluk. 
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De vijf 

Dag mevrouw 
Verepauw. 
Dag meneer 
Juttepeer. 
Dag Marieke 
Janneke en Thijn. 
Dag Karien 
en Willemijn. 
Dag Tom, Lars 
en Sven. 
Dag Paul en Susanne. 
Vijf vrouwen, vijf mannen. 

Doe niet zo stijf, 
geef me de vijf! 
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Zes 

Twee ogen en 
twee oren, 
'n neus en 
'n mond is 
samen zes. 

Zes is 'n hoofd 
zonder twee ogen 
zonder twee oren, 
zonder neus en mond. 

Zes is 'n kale kop 
met maar één haar er op. 
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Zeven 

Twee maai zeven geeft... 
fijn zand, 
als je zeeft. 
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Acht 

Geef acht, 
riep de korporaal 
van de wacht. 
't Viel niet tegen 
alle soldaten gaven acht 
en eentje zelfs negen. 
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Acht 

Hopia! 
De acht rechtop. 

Hopla! 
De acht op zijn kop. 

Hopia! 
Het achterste voren. 

Hopla! 
De acht bljft aardig, 

Hopla! 
achtenswaardig. 

Hopla! 
De acht op zijn zij. 

Hopla! 
En on- ein-dig is hij. 
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Negen 

De negen 
vind ik 
'n echte 
geitesik. 

'n Geitekop 
met 'n baardje 
van maar 
één haartje. 
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Negen 

Negen en negen 
samen achttien. 
Dat is goed gezien, 
zei de meester. 

Zeven en zeuven 
samen veertien. 
Goed, zei de meester 
ik ben niet tegen. 

Negen en neugen... 
Stop, riep de meester, 
nou ben ik teugen. 
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Negen 

Negen is als getal 
'n bizonder geval: 
'n nul met een stokje. 
Heel duidelijk te zien. 
Maar net nog geen tien. 
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Punt 

'n Punt 
is niet altijd 
'n punt. 
Kijk maar 'ns goed 
met de loupe 

Soms is 'n punt 
gewoon vliegepoep. 

\ 

16 



Punt 

'n Punt is 
het einde...! 
Zeker 
met slagroom 
erop. 


