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Zijn oude schaamhaar piekte grijswit vlas. 
Hij zingt: ‘Ze noemen mij een ruige donder,’ 
en ‘Rocky, ’k heb nog nooit kind gekregen,’  
dan zachtjes ‘Bonnie kom je buitenspelen.’ 
De womanizer die hij ooit eens was,  
is nu zo eenzaam en een hypochonder, 
hij komt voortdurend Malle Babbe tegen, 
en snel komt Mag’re Heino ten tonele. 
En in zijn schoot – rust zacht – zijn oude handen, 
hij zingt, de leeftijd speelt hem nu ook parten, 
hij zit aan liefdes van weleer te denken. 
De Casanova van de lage landen, 
hij lulde ze in bed. Naar meisjesharten 
verlangde hij zo sterk, ging zwalken, zwenken. 
Toen kuste hij opeens zijn liefde Sandy, 
werd ‘Summer Lovin’  (dikke hit en trendy), 
de meisjes moesten steeds aan Danny denken. 
De zee decor voor liefdes en/of seks, 
vrijages op het strand, de broekjes uit. 
’k Herlees en breek nog steeds Zout op mijn huid, 
The Blue Lagoon, de krullen van mijn ex.  
Sils Lobke Swede en haar stoere Wietse, 
het toppunt in de branding ‘China Girl’, 
zonsondergang, de golven en getijden. 
De romantiek uit boekjes, beelden bietsen,  
maar ’t zand is nat, schuurt wreed, ‘Mijn pearl, 
verlos mij,’ riep hij ‘help mij uit mijn lijden!’ 
en Demis riep zijn friend the wind zelfs aan, 
de goden, god heeft plaatsgemaakt, gegaan, 
in liefde moet men toch zichzelf bevrijden. 
Dus veel of bloot, ook rauw, verslaafd en puur, 
gedwongen, geil of tussen broer en zus,  
of net als in de film. Ik wil het dus  
een leven lang of binnen ’t half uur. 
Een liefde vurig voor de kick, de flow, 
onschuldig als Daenerys en Jon Snow. 
Schandalig daar was laatst een meisje loos, 
baldadig Reviaans met een Matroos. 
Als Peppie die met Kokkie zit te vozen, 
edoch, hij liet zijn zaad voortijdig lozen! 
Maar niet in Belle Hélène dus helaas, 
het dreef stroom mee, weg in de Oude Maas, 
hij had ook liever Anne uitgekozen. 
Want als-ie haar zag was-ie niet meer bij 
te sturen, zong van liefde en verdriet, 
en ook Hilversum 3 bestond nog niet, 
hij kocht de Chick voor troost, een nieuwe zij. 
Dat bloot al op papier: Big Boobs, De Lach, 
een ware industrie, maar in ’t geheim, 
deed mannen, jongens stiekem hevig blozen. 
Er was voor haar nog niks, geen porna, ach! 
De vrouw als lustobject, de man in zwijm, 
ze sprak er schande van, beledigd boze. 
 


