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heel soms, als er niemand kijkt en als er niemand luistert 
als zelfs d’n hond te wijt is vur mijn stiekeme gefluister 
dan zeg ik jouwe naam 
 
en soms, op mooie dagen 
zo’n paar keer in het jaar 
net als ik jou ‘t minst verwacht 
dan bende zomaar daar 
 
zomaar bende daar 
zomaar midden in de polder 
zomaar midden op het land 
zomaar midden overdag 
geef ik jou m’n hand 
kom, pak hem maar, klein menneke 
kleine Gerard 
                    
en ik moet lachen um de wind die dur jouw krullen blaast 
en gij moet lachen um die kale kop van mijn daarnaast 
klein menneke, kleine Gerard 
 
ik vraag: hoe is nou mee jou? 
en wa wilde later worden? 
wa denkte dat er strakke komt? 
en nog wat van die orde 
’t hee amper volgorde 
 
mer mergen is pas morgen 
da is zo en dat blijft 
voorlopig is de zon van jou 
en bende eeuwig vijf 
voorlopig eeuwig vijf 
 
zomaar midden in de polder 
zomaar midden op het land 
zomaar midden overdag 
geef ik jou mijn hand 
 
klein menneke 
kleine Gerard 
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en ik moet lachen um de wind 
die dur jouw krullen blaast 
en gij moet lachen um die kale 
kop van mijn daarnaast 
 
klein menneke 
kleine Gerard 
 
en soms, als er niemand kijkt 
dan zing ik iets vur jou 
zomaar iets doms, zomaar iets kleins 
verzonnen samen mee jou 
samen zingen mee jou 
 
van da ge later niet bang moet zijn 
en dat ‘t wel goed zal komen 
en dat ge, as het tegen zit 
nog aalt kunt blijven dromen 
nog aaltijd blijven dromen 
 
kleine witte leugens 
vur jouw bestwil en de mijne 
totdat ge gaat zoals ge kwaamt 
jouw hand glipt uit de mijne 
 
zomaar midden in de polder 
zomaar midden op het land 
zomaar midden overdag 
kijk ik naar mijn hand 
 
dag kleine, dag 
 
 
 
 
 
	


