
Zeldzame zaken 

Neen, ’t was geen droom, gepatenteerd voor’t liegen, 
Geen guycheling, bedriegster van het oog: 
Ik zag een paer gebraden ossen vliegen 
Den rug omlaag, de pooten naer omhoog. 
Trala la la la … 
 
Een oude muys heb ik gerust zien slapen 
In de ooren van een ‘ hongerige kat. 
‘K zag edele Pier, voorheen getrouwd met apen, 
En zuypers van een druppel water zat. 
 
‘K zag nog een lyk, dat met zyn teenen speelde 
En riep gedruig: Brengt maer by den drank. 
Heer Dominé gevoelde wat hem kweelde, 
Want voor zyn flesch gaf het nog geenen dank. 
 
‘K zag een pastoor met holleblokken loopen: 
Hij droeg een jas met floeren kraeg bezet; 
Hy snelt ter merkt en ging er erwten koopen 
En juyst gemierd stadsingang wierd belet. 
 
‘K zag mannen van’t gerecht met fyne wezenstrekken, 
Subtiel critique en toch zeer complaisant, 
Die buyten recht d’aedagt van elk opwekken, 
Toch pryzen z’hier: het zingen is plaisant. 
 
‘K zag nog een non in’t gasthuys hier te Mechelen 
Met een chako en rietstok in de hand. 
Zy commandeerde en hierop zag men d’echelen, 
Die vol van bloed gansch bluschten Rombouts brand. 
 
‘K zag ezels ook met nachtegalen stemmen; 
Ik zag een aembeeld en een molensteen 
Om prys van Gent naer Dendermonde zwemmen: 
Gelooft gy of niet, ‘k zag grooter wonderheen. 
 
Ik zag een mug die z’allebeide opslokte 
En had er nog geen indigestie van; 
Een blinde zag’t en lachte dat hy schokte, 
‘K wierd dood geschoten en nog zong ik dan. 
 
Nu voor het laest gezongen is gezongen; 
Wie kan het beter, dat hy zich bereyd, 
Want op dees feest wordt niet om prys gedongen. 
Kunt gy niet anders, zingt dan maer altyd: 
Trala lalala tra lala.  
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