
1. Oppervlakkige Charleston 
 
Als je van het meisje van Milwaukee houdt 
van het meisje houdt 
van het meisje van Milwaukee houdt 
- van de nacht vallen de sterren veel 
en blijven aan de huizen hangen 
Batschari Zigaretten Batschari Zigaretten 
Sarotti ist so süsz                     und schön – 
Als je van het meisje van Milwaukee houdt 
schaak ze in een ford schaak ze in een ford 
de vader die is dominee 
de broer woont te Chicago 
in Oklahoma woont de olieoom 
en je sienjaal een saksofoon 
schaak ze in een ford schaak ze in een ford 
[de negers hebben dikke lippen 
de negers hebben dikke rode lippen]i 
Je voert je buid naar Texas heen 

in Texas woont een dominee 
in Texas woont een goeie dominee 

en je sienjaal een saksofoon 
In Texas woont een dominee 

Je voert je bruid naar Texas heen 
Je stuurt een telegram naar Chicago 

de nacht is klaar 
en morgen ben je miljonair 
dan vin-je de methode 
de maan als lichtreklaam 

Als je van het meisje van Milwaukee houdt 
schaak ze in een ford – rem niet rem niet – 
Je voert je bruid naar Texas heen 
[de negers hebben dikke lippen 
de negers hebben dikke rode lippen] 
en alle dominee's zijn goed 
Als je van het meisje van Milwaukee houdt 
van haar houdt 
ram rem de trem 
ram rem 
 
2. Zeer kleine speeldoos. 
 
Amarillis 
hier is 
in een zeepbel 
Iris  

hang de bel 
aan een ring 

en de ring  
aan je neus 

Amarillis 

Schudt je 't hoofd 
speelt het licht 
in de bel 
met Iris 
Schudt je fel 
breekt de bel 
Amarillis 

Waar is 
Iris 

Iris is hier geweest 
Amarillis 

aan een ring 
en de ring 

aan jouw neus 
Wijsneus 
Amarillis. 
 
3. Melopee 
 
Onder de maan schuift de lange rivier 
Over de lange rivier schuift moede de maan  
Onder de maan op de lange rivier schuift de 

 kano naar zee 
Langs het hoogriet 
langs de laagwei 
schuift de kano naar zee 
Schuift met de schuivende maan de kano naar 

 zee 
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan  

en de man 
Waarom schuiven de maan en de man  

getweeën gedwee naar de zee. 
 
4. Landschap 
 
Kristalwegen schept de volle maan  
in vorstnacht 
In donkerte drijven straten wiggen van harde  

klaarten 
hoeken scheiden steenkantscherp 
kluisduisternis van duizellicht 
Maanbomen vergaren en dragen 
schaduwmythos 
Begerend alle klaarte 
verlangend alle maanstraalstraten 
is de vijver 
glad en eenzaam 
heldere drager van het veelvoudige éne 

van het éne veelvoudige 
licht 
 



5. Loreley 
 
Kom aan mijn borst 
kom aan mijn borst 
daar rust gij aan een lijf 
dat eenzaam is een bedden van uw  

eenzaamheid 
en eenzaam spelen uwe vingers  
langs het ontwarren van lange wier 
 
Achter de spiegel die verdrijft 
de onbestendigheid der dingen 
valt van uw handen het verlangen 
aan mijn opalen huid verglijdend 
een wezenloze droom 
kom aan mijn borst 
bed in mijn eenzaam' armen 
uw eenzaam lijf 
 
6. Stilleven 
 
Van de fles met helder water tot de hals  

gevuld 
valt een éendre heldere schaduw 
op het helder bord 
dat op de witte tafel weegt 
Zo schuift over uw ogenkim 
- een zeil aan d' einderboog – 
uw ziel naar een gewaand daarbuiten 
en schept zij de geschapen dingen 
naar eigenwijze wijze 
En mee over uw ogenkim glijdt een mildheid 
met uw kennen mee 
als fijne mikapoeder die met een blijde  

schittering 
de plaats der vraag bevult 
 
Zie door het heldere glas 
het heldere glas 
en door dees'held're dubbele wand 
de heldere ruit 
op deze blauwe nacht 
in deze heldere ruit 
die aan de nachtwand dun maar aanleunt 
zie het heldere glas 
en hoe uw oog een zielezeil 
op veel einders telkens schuift 
als op een touwestel vlak en eenvoudig 
                                                            
i deze regels weggelaten in de muziek... 


