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De wind beukt. 

Het lichaam jeukt. 

Slaapsokken, dikke truien. 

-Ik wil ze uit-

-Ceen sprake van. -

-Voorjaar zwelt aan de twijgen. 

's Nachts hoor ik onze poesjes krijsen. 

Ik heb terwijl ik lag te dromen oom Jacob zachtjes horen huilen 

in het struikgewas.-

-Wie niet zingen kan moet zwijgen. 

Want aan God is de stem. 

Juffrouw denk aan Hem.-

-U moet geen juffrouw tegen me zeggen alstublieft. 

Ben maar een kind met klein verdriet. 

Nog langzaam van denken 

Stijve voeten, kan niet dansen 

Nooit echt brutaal geweest, zoals Annie van de Matten 

die haar moeder terugsloeg als ze haar sloeg 

omdat ze steeds nee zei als je haar iets vroeg. 

-Ga de hond van het dak jagen.-

-Nee,-

-Erwten ritsen, bonen pluizen,-

-Nee, nee en nogmaals nee.-

-Wel, zei toen de moeder. Nu is het welletjes geweest. 

Je haalt me het bloed onder de nagels vandaan. 

Zeg je nog een keer nee dan moet ik je slaan. 

Met de vaten kwast 

Met de bezemsteel, 

.»vJ I fcr 

of desnoods met m'n blote handen. 

Vraag nog eens iets zei toen Annie, extra brutaal. 

En de moeder, voor de zoveelste maal: 

-Wil je zakje zout gaan halen?-

-Bij wie?-

-Bij vrouw Hozewol, achter in hetveld.-

Annie zei nee. 

En toen kreeg ze een flink pak ransel met de aardappelzak. 

Was op dat moment oom Jacob niet op komen dagen 

had ze zeker teruggeslagen.-

-Nou, en?-

-Ik wil ze uit. 

-Geen denken aan. Je wacht maar tot de winter is vergangen. 
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Pe \AJtnd beukt* 
Het licha&tr) jeukt. 

Stoop sokice*7 fd'ikh \ru.len • 

_ Ik isUtf -ze ccd ._ 

^ Gee>r\ sprake vjn.-
- Voorjösr z.we.lt aam de. tujij^en. 

* fia.c*\ts hoer ik oryz-e poepte % krtjser», 

"JU heb terw'jl tk fac$ te dtor^etn oornjctlcoé zachtjes hore* hett/en 
tf> fc&t 2>tr-Lct.kaeL4Sct,s . -

-~l*J<e irxiet zingen ka*\ inboet -zuJijqen . 

k/cunt ac^n Qod is* cU. stern • 

- U mee t cjeen j uffrouto érecfey» me zegg e y? cdstut>/*eft • 

Ben moa$r> e-en k'tt^d yy\et- klein verdr)et. 
/log /a^gzA^v-» v-a» de*k.e^n 
Stjjve v<?ehee*, ka* rCiei ebex^sen 

ïioalt echt bruto*I ^e^e.est ^zo^ls Ar\nic *&> d^Ma^en 

dU h^at- moede*- terc^ïloeg Qjs ^ ^ ^ r sioe^ 

Or^dat 24 steeds ne*. ZJOL cv/s Je Aaa^ ich vroeg. 

- Q<\de he>nd v£t» het dcüc jeKgcn . -
- yiee.— 
- Ërt^ten rdser>, bonen p(<A.tz.9n.~. 

~ Yl&e , toeja. e * n o a m d i » ^ nee •-

• [Ate4j-2&1 toer» de. m&eder. HK »S het LOe£ée.f-jeS $e4A*e*ït. 
7& hQ^tt *y\ehet bloed ander- de *->«^e^» u-&hdau*s7 • 

"Zeg je rxoc} e e * keet- rvt£ ds*^ i^o&et tkj* s\&ar> . 

t7)et dx \f*f-*H ku/eisÉ-
irnet ole b e i e » * i y A e e ^ , 
Cf otes ftc&ds ime t y*n 1^ blote hat^den . 

Vnzcig r*og eat^s iefe *szt toe* /4/>/7«r , &<jrrr-ct bru.kaja.1. 

£K cia ry\oectit,r , voor-de z o K e A ^ A e *y\a<x£ : 

. Uit/je &a.kj* zx?ut OJOH* halen ? -

. 3f/ UM* ? -
Bij VrourW HozeujoCt ac.hte.t~ /n het V-e ld. -

r\ythie -xxt r^e. . 
En foeh> lc*~&*9 2* ^^^ fltnk pet Je mr* Se/ niet de aardafifuefaci*. 
Wc-9 *h ^ ^ rr&t>Yte.ti t oor* 'Jcxhroh met cfs kcrme>* dextje,* 

. Dcru. j e*» ? -
Ik UJII e,e tA^f. 

Geenden ker\ costtn-Je uxxcht m a a ^ tot de UJtnter /s {/er^cih^ein • -
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