
LIMERICKEN VOOR SLIMMERIKEN EN ANDERE
RIJMSELS

vervolg van limericks voor de luisteravonden -
naar een idee van Jos van der Pal
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op eenlrare'voser í+
Een tjif-tjaf of roepie-r oepte, //
vogels laten weleens een po-epie,
,Geef mij dan maar een tom-torn,
Die poept niet en is geheel niet dom,
wijst de weg tot voor je stoepie.

3
Op een verhuispoes

Een poes uit Enkhuizen,
ging naar Andijk verhuizen,
Dat deed ze voor de lol,
want ze at haar buik graag vol
met heerlijke Andijker muizen.

op een tespe taatt<om .r/# :

-
Een zanger in Katwouw,
moest een avond gaan zingen van zjjn vrouw,
maar hij had haar snel door,
Dat zingen in een koor,
was haar uitstap tot voor dag en voor dauw.
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Op een spaarzame zanger

2
Op een parasiet

Een parasiet op Schiphol
Vestigderrich in de huid van een mol.
'Samen wisten ze waarvoor zekozen,
Ze vormden zo een prachtige symbiose
en noemden zich parasietamol.

4
Op een boze bas

Een bas in het dorpje Uithoorn,
schold zijn dirigent uit voor schorem.
Deze nam onmiddelliijk wraak,
Op zich een logische zaak,
nu zingt inplaats van de bas een man

meer bij de tenoren.

. ,' Op een kalebas

Er was een bas in Hooghalen,
. Die de contributie niet kon betalen,
Maar nét als een kale kip,

Verdient hij veel begrip
immers hij is als bas ook maar een

8
Op een consumerende zanger

Een zanger in het koor kon het niet laten,
Nam alcohol tot zich in ruime mate.

'Kom', dacht hij bijzijn eigen,
'Mij zalje niet krijgen,
We zijn slechts communicerende vaten
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Op een kip van lichte zeden

Een lichtzinnige kip uit Veere, (l
kon zich niet gauw generen, , I
voor je het wist ' I
was ze als exhibitionist 1
's morgens al vroeg uit de veren.

Een bariton uit Baarn,
wilde zijn kunstgebit sparen,

Op een

EeÍr 9aflron utI E aarn, A.
wilde ziin kunstoebit soaren. É1'f
hij stopÍe het goid weg l*r! J
maar had grote pech, r. ,{
nu zithij 
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Op een Duitse duif \f i '

Een postduif uit Arnhem-oost,
vond koeren het allermooist,
bouwde in het Rijnland een hotel,
in een stiltegebied nog wel,
Heet nu Luftkurort'zur Post'.
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