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harder dan de hel 
<   © Ronald Heiloo, 15 augustus 2019   > 

 
de één heeft vette pech 

en wacht een lange lijdensweg 
de ander treft het beter 

en glijdt uit over z’n veter 
soms is er één zo dom 

om een ander om te leggen 
en die blijft dan achterom zien 

tot ook zijn moment dan daar is 
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harder dan de hel 

 
het geluid van zware deuren 

en iets wat lijkt op een pastoor 
er staat vast iets te gebeuren 

en hij zei: ik ga u voor 
na een trap van dertien treden 

stond daar een straffe beul 
en met de voeten ferm op ’t valluik  
sprak de schurk zijn laatste woorden 

 
gezegend zijn de klunzen 
die geloven in het goede 
het zand zit in hun ogen 

zelfs al vóór er is gestrooid 
 

ik heb geplunderd en misbruikt 
en waar ik macht zag, greep ik macht 

en als ik boos werd, kon je ’t schudden 
harder dan de hel 

 
ik heb dingen kunnen flikken 

waar miljardairs zich in verslikken 
maar ik heb geen haar en ook geen spijt 

want hoezo rechtvaardigheid? 
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voor mij geen zelfmoord in een cel 

¬want ik ben harder dan de hel 
 

voor mij geen hoon maar eerbetoon 
en wel een standbeeld van graniet 

tussen nu en het moment 
dat de wurgslang mij ontbiedt 

 
harder dan de hel 
harder dan de hel 

 
en als ik geil ben, ben ik geil 

lekker bij de beesten af 
want geil is lekker geil 

godverdomme zuig me af 
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