
  

Grafschrift van de dichter Poot 

  
Nadat de dichter Poot was overleden, werd een tijdgenoot gevraagd een passend 

grafschrift voor hem te dichten. Deze had echter weinig met de overleden Poot op en 

dichte daarom: 

  

Hier ligt Poot, 

Hij is dood. 

  

Dat vonden zijn oprdachtgevers veel te kort. Geïriteerd dichte hij vervolgens: 

  

Hier rot en stinkt en pest het puik der prul poeten, 

ten schande van zijn naam wordt op zijn graf gescheten. 

Sta wandelaar ! 

Broek af en scheit hem op zijn pens. 

 

 

Mijn Vader en ik 

 

Mijn Vader en ik, zijn vreselijk dik, 

wel niet lichamelijk, want dat is onbetamelijk, 

en ook iets dat nergens toe dient 

Maar mijn Vader en ik, zijn vreselijk dik bevriend. 

 

Zo heeft hij een collectie dassen. Die ook mij wel aardig passen 

En heeft hij ook wel sokken, die mij voortreffelijk staan 

En weet hij soms geen raad met zijn sigaretten of sigaren 

Nu, die wil ik dan zolang wel voor hem bewaren 

 

Laatst was ik eens in café Centraal, 

daar komen we tenslotte allemaal, 

Dat is een kwaal van zoveel jongelieden, ...... 

dat kun je ze toch niet verbieden, 

toen ...... tot mijn grootste pret, ...... 

want alles was bezet, 

een dame aan mijn tafeltje kwan en zei ...... 

“Pardon mijnheer, is deze stoel vrij?” 

Ik sprong op en boog al dadelijk en zei 

“neemt U mij niet kwalijk 

maar deze stoel is vrij ...... en ik erbij” 

 

Enfin, zoals dat wel meer bij zulke gelegenheden gaat, 

we stonden tegen een uur of twaalf op straat. 

“Woensdag avond ..... op het plein ...... zil je er zijn” ?????? 

“Acht uur, secuur” Nu dag menheer dan, k Zei, “O, zeg U maar Jan 



Nu dag Jan dan” 

 

En toen ik s’Woensdagavonds op het plein kwam. 

Met de chicste das van mijn Vader an 

en een van zijn sigaren bij 

zijn sokken van fijne zij. 

Toen zag ik dat ze met een ander stond. 

En ik bekeek die ploert, die boef eens wat nader, 

en toen was het mijn Vader. 

 

Ik ben toen maar stil naar huis toe gegaan 

Mijn avond was toch voorgoed naar de maan. 

en thuis heb ik een diepe zucht geloord 

en me met de gedachte getroost, 

dat, ..... al was de verhouding wel een beetje scheef 

Het per slot van zaken toch in de familie bleef, 

En ik gun hem ook nog wel eens een grapje ..... 

......... snap je. 


