
Jacques Rogue and the 7 goats
He was there all of a sudden,
and didn’t just leave again.
He went up to Grandmother to introduce himself, 
that much he understood.
“Jacques Rogue is my name.
You better keep an eye on me.”
And that’s what Grandmother did.
She made sure he ate his vegetables.
And saw to it that he behaved.
She kept him from going out all by himself.
But a villain goes where he should not.
Besides, he preferred meat to vegetables. Jacques 
Rogue had already noticed
that there was more to gain outside!
When Grandmother dozed off that afternoon,
he went out to meet the goats.
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you to a world of fables, with fertile red cabbages, 
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you to the vegetable garden of Grandmother and her 
goats, where all of a sudden a villain turns up.
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L uiiggeit, te lui om op haar eigen poten te staan,

bleef zoveel mogelijk binnen handbereik van Grootmoeders zorg.

Uit zichzelf zou ze nooit een hoefje buiten de deur zetten.

Verscholen tussen de dekens,

wedijverend met het vloerkleed

over wie het langst stil kan liggen,

of diep weggekropen in Grootmoeders schoot,

sleet zij haar dagen

zo langzaam mogelijk.

K leiniggeit had het gaan en staan

van Schobbejacques op de voet gevolgd.

Ze had gezien hoe hij Hebberiggeit had beetgenomen

en hoe Onschuldiggeit door hem betoverd was geraakt.

Hoe Luiigeit hem de stuipen op het lijf had kunnen jagen

zonder zelf een vin te verroeren. 

Ze had gezien dat de schurk 

Nattiggeit naar het eeuwige tranendal had geholpen.

En ze vond de brief van Afweziggeit op de composthoop

in honderd kleine stukjes gescheurd.

Kleiniggeit had dankzij Sikkeneuriggeit

ook Schobbejacques’ aaibare kant ontdekt,

en zijn kleine, onzekere schurkenhartje. 

Hij en ik verschillen niet eens zoveel van elkaar,

dacht ze bij zichzelf.

Wanneer zou Schobbejacques op haar afkomen?

Ze was benieuwd welke list hij zou gebruiken

om haar te pakken te nemen.

Kleiniggeit bleef steeds in de buurt van Schobbejacques.

En een paar keer liep hij rakelings langs haar heen.

Maar Schobbejacques leek geen aanstalten te maken

om haar te grijpen, of zelfs maar aan te spreken. 

Zou hij haar over het hoofd zien?

Het ongeduld werd te groot voor de kleine geit.

Toen de staart van Schobbejacques

binnen haar bereik was,

trok ze eraan.

“Pardon meneer de schurk,”

begon ze voorzichtig,

“heeft u wellicht zin in een spelletje

pak-me-dan-als-je-kan?”

Schobbejacques keek verstoord om.

“Dit zijn geen spelletjes jongedame,”

antwoordde hij wrevelig.

“En zeker geen die ik met jou zou willen spelen,

daar is geen kluif aan!”

 


