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honger is een vreselijk gevoel 
<   © Ronald Heiloo, 28 augustus 2019   > 

 
stel je voor ineens dat al het eten op is 

en dat er nergens meer nog iets te krijgen is 
overal alleen maar lege schappen 

in alle supermarkten door het hele land 
 

stel je voor dat dat de échte realiteit is 
waar je ‘t elke dag opnieuw weer mee moet doen 

nou dan denk ik dat je ’t heel snel voor gezien houdt 
zelfs al bieden ze een grote zak met poen 

 
honger is een vreselijk gevoel 

als het niet op tijd gestild wordt of bevredigd 
het is erger nog dan jaren zonder seks 

kun je nagaan wat dat met een mens moet doen 
 

ik garandeer je dat ik ook gewoon een hap neem 
uit je eigenlijk al te dunne magere arm 

als je nietsvermoedend even op een trein wacht 
op een perron dat door z’n voegen is gezakt 

 
van wat voorheen de braafste burgers zijn geweest 

rest nu niets anders dan pure harde bloeddorst 
eerst gaan de dieren en de planten voor de bijl 

dan volgt een noodtoestand die alles heeft van oorlog 
 

waarna het vuilnis werkelijk helemaal wordt verslonden 
met overal plunderende griezels in de straat 

waarna de deur van alle huizen geforceerd wordt 
en de inboedel volledig wordt verwoest 

 
honger is een vreselijk gevoel 

als het niet op tijd gestild wordt of bevredigd 
het is erger nog dan jaren zonder seks 

kun je nagaan wat dat met een mens moet doen 
 

maar militairen zijn het ergste nog van alles 
die komen aanzetten met tanks en mitrailleurs 
en terwijl je net een hap neemt van je buurman 

word je tegelijk met hem tot moes geknald 
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om daarna met huid en haar in duizend stukken 

te verdwijnen in een heel groot regiment 
dat het hebben moet van bloederige resten 
los van mij of jou of wie en hoe dan ook 

 
honger is een vreselijk gevoel 

als het niet op tijd gestild wordt of bevredigd 
het is erger nog dan jaren zonder seks 

kun je nagaan wat dat met een mens moet doen 
 


