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’t Rode Fiatje



’t rode fiatje
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’t Rode Fiatje
g r o w i n g  e - b o o k  w i t h  l o v e



Wachten op iets groots

dat in iets kleins wordt vervoerd;

’t rode Fiatje.

Herfst; en van vier hoog

tussen veel eentonig grijs:

knalrood Fiatje.



Een vlinder fladdert

boven het drukke kruispunt.

Een rood Fiatje.

Voor een Mercedes

rijdt een knalrood Fiatje.

Het speelt ook graag mee.



Vanmorgen ontdekt:

ook een knalrood Fiatje

moet naar de keuring.

’t Rode Fiatje;

gordel vergeten uitdoen,

al bijna binnen ...



Knalrood reed het heen,

modderbruin keert het terug.

’t Rode Fiatje.

Een grijze ezel

naast een knalrood Fiatje;

tussen hen een draad.



Rennend in het park,

knalrood Fiatje gezien!

Record gebroken.

Felle voorjaarswind;

rood Fiatje in de lucht.

Vlug even zwaaien!



’t Rode Fiatje.

En iemand keek, keek en keek

er een deukje in.

Ze houdt het altijd

met haar twee handen goed vast.

Haar rood Fiatje.



Nooit raak je het kwijt

als je het ergens neerzet.

Knalrood Fiatje.

En van al het rood

is dat van háár Fiatje

wel het allerroodst!



Samen op reis gaan.

Zet het maar in de koffer!

Haar rood Fiatje.

O, quella bella

in una Fiat rossa!

Je zomert voorbij ...



De herfst verzacht ook

het knalrode Fiatje.

Mist in oktober.

’t Rode Fiatje;

ook aan honderd per uur lijkt

het zich te bukken.



En wanneer dan, schat,

pak je het helemaal uit?

Haar rood Fiatje.

Knalrood Fiatje.

’k Zou zweren dat het glimlacht!

Nooit eens bulderend.



Een rood Fiatje.

Het groet ’s morgens de dingen.

Ik zwaai van vier hoog.

Dag rood Fiatje

daar op de weg met de bloem!

Urban poetry.



Een knalrood hoedje

daar bovenop die heuvel.

’t Is haar Fiatje!

Een nieuwe smartphone.

Maar hoe krijgt ze die nu in

haar rood Fiatje?



Daar, in onze straat:

een knalrood tussendoortje.

’t Rode Fiatje.

In haar Fiatje,

een knalrood slalommetje

langs de autoweg.



Nijdig toeterend:

Wacht, wacht maar tot ik groot ben!

Knalrood Fiatje.

’t Rode Fiatje,

het heeft óók ruitenwissers!

En ze werken zelfs!



’t Rode Fiatje,

een versje in het verkeer,

haiku op wielen.

’t Rode Fiatje,

mijn kooitje van Faraday.

Zo veilig naast jou.



En dan ’s avonds laat,

nog klaarwakker in ’t donker.

’t Rode Fiatje.

O, zei je, je hebt

nu plots óók ’n rood Fiatje!

Rij maar naar binnen ...



’t Rode Fiatje

en de vluchtheuvel in ’t dorp.

Ze doen om het hoogst!

Wij, schuddebollend.

En het rode Fiatje

bolt dan schuddend mee.



En heel de wereld

kan in één rood Fiatje:

rijst, kiwi, couscous ...

Elke avond weer,

stil wachtend op haar Fiat ...

Knalrood verlangen.
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