
What you see sometimes
what you see on the street sometimes
 
sometimes, when you’re walking down the street,
you’re stepping just next to something.
a peculiar thing.
A thing you’ve never seen before.
It isn’t very small,
it isn’t very big.
not very tall or short.
It’s not round or particularly flat. There’s a bit of wood on it,
and some rust too.
You can see some sort of hook.
Or is it a spike

A great book for early readers. About everything you can see 
somethimes. Or could see. If you look real close.
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wat je niet ziet
is waar het van was, dat ding.  

waar het hoort.  

of  waar dat ding aan hing.  

of  waar het ding op lag. 

zat het met lijm aan iets vast?
en is die lijm nu los?
is het erg dat het ding los is?
of  moest dat juist?
je weet niets van het ding...
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wat je soms ziet in de bouw

soms, op een plek met veel zand
en veel wind,
een steen, een pluk gras
en hier en daar een paal...
soms zie je daar een kraan.
geel en hoog
(of  groen en hoog)
met bij de top een klein hok,
een hok van glas.

aan de kraan zit een touw met een buis
of  een pak steen
of  iets wat je niet kent.
vast iets heel zwaars
(dus dat touw zal wel van staal zijn).
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wat je niet ziet
is de worm!
die kruipt op en neer
dwars door de grond.
als het droog is, kruipt hij neer.

als het giet, kruipt hij op.

en als hij bang is ook.
dan kruipt hij ook op
want dan wil hij weg uit de grond.
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wat je soms ziet op je mes

soms, als je net een hap neemt
en je ziet een vlieg naast je bord,
dan denk je:
‘hee, die vlieg rust hier uit.
moet je zien wat hij doet!
hij poetst zijn kop,
hij krabt aan zijn rug:
knap (voor een vlieg)!
en hij kijkt zo lief...
hij mag best op mijn mes,
ik was het straks wel af.’


