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Scheef tegen een paal,
een spar, onderuitgezakt
nog voor kerstavond.

—

Schrale kerstsparren,
weerspiegeld in vitrines
vol zilver dat blinkt.



Een leeg bakje friet
onder een scheve kerstspar.
Een hond er omheen.

—

Afgezaagde voet;
als een bedelaar zit ze
voor een huis, de spar.



De spar in de straat,
niemand geeft er een bal om.
Troosteloze Kerst.

—

Een jonge fijnspar,
zomaar los op straat gezet.
Respectloze Kerst.



Lege kerstsparren,
kreupel in de winkelstraat.
Gierige pinnen.

—

Het oude vrouwtje;
ze hangt dan maar zelf iets in
de kerstboom op straat.



Ook dit jaar zie je
aan de kerstbomen hoe chique
de winkelstraat is.

—

Moeten de sparren
in de winkelstraat dit jaar
zichzelf versieren?



Viersterrenhotel.
Maar hun kerstboom op de stoep
kreeg niet eens één ster.

—

Van hoog op een kar
tegen een straatlicht gekeild,
de groene kerstspar.



Met een spanlintje
strak aan een paal gebonden.
Gedropte kerstboom.

—

Ook de sparren zijn
harteloos op straat gezet.
Vlak voor hun winkels.



Geen strik, geen ballen,
niet eens een oud vogelnest.
De kerstspar op straat.

—

Vol tranen leunt ze
tegen een boom, de kerstspar.
Niemand geeft om haar.



Staan ze nu al klaar
om opgehaald te worden?
Kale kerstsparren.

—

Kerst. En niemand vraagt
aan de scheefgezakte spar
of hij kan helpen.



Ooit een fijne boom,
de trots van het naaldbosje.
Misbruikte kerstspar.

—

In de winkelstraat:
nodig eens een eenzame
kerstspar bij je uit ...
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