
Rudolf trekt niet mee dit jaar,



RUDOLF TREKT NIET MEE DIT JAAR

blijft weg al zonder gêne,

z’n ecopower geeft forfait,

zogenaamd “in quarantaine.”

De waarheid is, toch ook dit jaar,

anders dan verteld:

z’n afsprong liet te wensen,

door ‘t permafrost dat smelt.

Zijn grote sprong doorheen het zwerk,

bleef hangen achter ‘t hek,

alzo is natte zompigheid,

d’ echte reden van ‘t verstek.

Z’n baas viert toch  de teugels,

de slee kent ‘t pad vanzelf,

colaatje in de hand en voetjes in de beugels,

steeds luider, luider ho ho ho,

bij die glijtocht door ‘t gewelf.
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Maar wie zorgt voor de power dan?

De wind of atomair? Panelen voor het noorderlicht,

lijken me wel heel precair.

Desnoods op witte-beregas,

al is de rode prijs ervan, bijzonder elitair…

Of kan het Teamsgewijs,

gaat Santa digitaal?

Maar zeg nu zelf: via ZOOM  klinkt ho ho ho,

toch wel héél erg triviaal?

Is het the good old PTT,  nu eerder Post.nl,

die d’ oplossing met graagte biedt?

Verstuur gerust, desnoods in dubbel :

“De Rétour is hier gratuit!”

Luxe of een business-zet?

Vele van die wintersokken passen immers niet…
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Ho ho ho,  mocht hij ‘t horen

dan werd de Rudolf zeker boos…

maar durft ternauwernood  te zeggen :

“Die witte cammionettekes,

gestapeld, één en al vol doos,

je weet, al zijn ze  snel gelost,

stoten zoveel scheten uit…

Daar gaat mijn permafrost ! ”

Ach, ho ho ho

Ach ho ho hola,

Ook Santa maakt nu misbaar,

Zit er Redbull in z’n cola ?

“Hou op met dat gezever,

orakelt hij, randje kwaad

‘t zijn niet de pakjes waar ‘t hem om gaat,

maar de aandacht van de gever!

Als warmte in dees tijden, onuitputtelijk beschikbaar…

een beetje aandacht voor elkaar,”

Hij zwenkte naar ‘t Noorden en hugde algauw z’n  Rudolf.
Marc   25 december 2021
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