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         De jaren vlogen heen, de kruiden welig tierden, 

  met stengel, blad en bloem zij d’ aarde weer versierden 

  en van hun heilzaam sap het mensdom zich bediende 

 630 tot lof en eer van ’t kruid dat hart en geest bezielde. 

  Lang duurde niet het feest, hun rust werd weer verstoord, 

  door Ratio verlicht verbrak de mens zijn woord. 

  Geleerden dreven spot met kunst van kruidendokters 

  die met hun kruidenthee ’t naïeve mensdom fopten, 

 635 zij draaiden in de plaats hun dure wonderpillen, 

  waarmee ze, zo gezegd, veel smarten zouden stillen. 

  Diezelfde Ratio bedacht ook monstertuigen 

  die water aard’ en lucht met afval zo bevuilden 

  dat ’t politiek gekraai van Witten, Roden, Blauwen 

 640 nu zelf de groene vlag van Geen Peace ging ontvouwen. 

     

De mensen in hun waan – wie is er nu geen god – 

  bereikten reeds de maan, maar willen hogerop, 

  de aarde schijnt te klein en al te zeer bevuild, 

  alleen nog goed genoeg voor ’t woek’ren van het kruid. 
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           Lis (de gele - ) 

          Iris pseudoacorus 

 

    Langs de groene waterkant, 

    in het sompig, drassig land 

    staat ze steeds tot dienst bereid. 

  

    Laat ons, als in vroeg’re tijden, 

    in haar kleuren ons verblijden, 

    schenkt ook troost aan al wie lijdt. 

 

    Laat u tandpijn niet meer deren, 

    in dit lis, zo wijzen leren, 

    steekt een bron van zaligheid. 
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    Der goden bloeme 

 

 Langs de bonte hemelbrug 

    Iris, goudgevlerkt en vlug 

    sierlijk naar de aarde ijlt. 

  

    Laat als bode van de goden 

    in het hart der mensen horen 

    stemmen uit het godenrijk. 

 

    Leidt soms vrouwenzielen binnen 

    in een land waar witte schimmen 

    schreien om barmhartigheid. 

  

    Laat op aarde al haar faam 

    in een bloeme voortbestaan: 

    Schone lelie van de tijd. 

 

    Langs het graf der Griekse Schonen, 

    in de hof waar doden dromen, 

    stond z’ als bloem der maagd’lijkheid. 

 

    Liet haar lange blaren treuren, 

    in haar gele bloemen kleuren. 

    Schoonheid die de smart verdrijft. 
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        Margriet 

      Chrysanthemum leucanthemum 

 

    Margarita, parel schone 

    aan de bloemenfee haar krone, 

    rank en slank op uwe stengel 

    gloort ge als een witte engel. 

    Rond uw hart van zuiver goud 

    is een krans van witte linten 

    en met al die zuivre tinten 

    tooit ge weid’ en kreupêlhout. 
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 Een orakel-bloempje: 

 

    Maar in ’t goud van deze parel, 

    als in Puthia’s orakel, 

    rust ons duister levenslot: 

    gooi de gele lintjes op, 

    reken, zo ze neerwaarts zweven 

    in de holte van uw hand, 

    elk zo’n lintje is een pand, 

    telkens tien jaar méér te leven. 

 

 

            Een liefde-bloempje: 

              

    Meisjes die van liefde dromen 

    aan die bloem hun hart verloren. 

    Raken zij door ’t wonderkruid 

    gauw een frisse, jonge bruid? 

    Rik of Jan of Klaas of Piet 

    in elk lintje schuilen gaat 

    en hun hartje sneller slaat 

    ’t zij van vreugde of verdriet. 

            

  


